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ABSTRACT 
 
Our essay treats the use of the annual report when it comes to marketing. Today there are 
many different ways for companies to reach out with their different messages; the thing 
that caught our interest was if the annual report is such a way.  
 
The annual report is an external accounting report which task is to give information to 
interested parties of companies. The annual report can be used to examine if the company 
has followed and achieved their goals. In other words it’s an important source of 
information that can be found about a company, which different interested parties can 
take part of for analyze. In the annual reports of today the reader can get a clear picture 
about the enterprise of a company. Though a large part of the information in the annual 
report is voluntary and each company makes their own decision about how much they 
want to account, it is of great importance for the credibility of the information. Something 
that has contributed to this development is, among other things, the demand from 
interested parties of the companies. 
 
The purpose of this essay is to examine how important the use of the annual report is 
when it comes to marketing. To make this subject more interesting for the reader we have 
chosen to compare companies on the stock market with non stock market companies. We 
hope that the comparison can demonstrate if the companies market themselves to the 
interested parties through annual reports and in that case how much the two types of 
companies differ.  
 
Our research was of a qualitative nature, besides using information from literature we 
made nine telephone interviews and took part in one interview by e-mail. By using the 
results from the interviews and the information from the literature we answered the 
questions we approached and therefore accounted for the purpose of the essay. 
 
In our theory we have chosen to bring up the aspects that we think are important to 
considerate if you use the annual report as a marketing channel. One of these aspects is 
the layout of the annual report, which makes a big difference in making the report 
comprehensible for the reader.  
 
From our analysis we came to the conclusion that the non stock market companies will 
not account voluntary information in the same extension as the companies on the stock 
market. From our interviews we interpreted it as if the companies on the stock market had 
started to observe usage of the annual report as a marketing channel.  But it is a long way 
to go before the companies see marketing as a natural part of the annual report. 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Vår uppsats behandlar användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring. Idag 
finns det många olika sätt för företag att nå ut med sina olika budskap, det som väckte vårt 
intresse är om just årsredovisningen är ett sådant sätt.  
 
Årsredovisningen är en extern redovisningsrapport som har till uppgift att ge information till 
företagens intressenter. Med hjälp av årsredovisningen granskas bland annat om företaget följt 
och uppnått de mål som satts upp. Den är med andra ord en viktig informationskälla om 
företagen, som olika intressenter kan ta del av för analys. I dagens årsredovisningar kan 
läsaren få en tydlig bild av företagets verksamhet. Då en stor del av informationen i 
årsredovisningen är frivillig och varje företag själva beslutar hur mycket det vill redovisa är 
det av stor betydelse att informationen som lämnas är trovärdig. Något som bidragit till denna 
utveckling är bland annat krav från företagens intressenter. 
 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av litteratur samt intervjuer undersöka användandet av 
årsredovisningen i samband med marknadsföring. För att göra ämnet extra intressant för 
läsaren har vi valt att jämföra börsnoterade – och icke börsnoterade företag. Jämförelsen 
hoppas vi ska kunna klargöra om företagen marknadsför sig genom årsredovisningar till 
intressenterna samt hur mycket det i så fall skiljer mellan de två typerna av företag.  
 
Undersökningen vi genomförde var av kvalitativ karaktär, förutom information från litteratur 
genomförde vi telefonintervjuer med nio olika företag, samt tog del av en via e-mail. Med 
hjälp av resultaten från intervjuerna samt den information vi tagit del av i litteraturen gav vi 
svar på de frågor som vi redogjorde för i problemformuleringen och därmed även uppsatsens 
syfte.   
 
För att årsredovisningen skall kunna fungera väl som ett sätt för företag att marknadsföra sig 
har vi i vårt teoriavsnitt tagit upp de aspekter som vi tycker är viktiga att ta hänsyn till. En av 
dessa aspekter är årsredovisningens utformning som spelar stor roll för att den ska vara 
lättförståelig för läsaren.  
 
Utifrån analysen kunde vi dra slutsatsen att de icke börsnoterade företagen inte kommer att 
redovisa frivillig information i samma utsträckning som de börsnoterade företagen. Vi tolkade 
intervjumaterialet som att de börsnoterade företagen börjat uppmärksamma möjligheten att 
använda årsredovisningen som en marknadsföringskanal. Men att det är en lång bit kvar tills 
företagen ser marknadsföringen som en naturlig del i årsredovisningen.  
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FÖRORD 
 
Vårt intresse för detta uppsatsämne kom sig av att vi ville skriva en 
marknadsföringsuppsats med inslag av redovisning. Under vår studietid inom 
företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats 
tidigare, varken i kurslitteraturen eller av tidigare uppsatsskribenter vid Universitetet.  
 
För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse 
krävdes en hög grad av primär data. Detta eftersom befintlig information på området var 
begränsad. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för att de tog sig tid och visade stort 
intresse för att besvara våra frågor.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Lilian Nilsson. 
 
 
Karlstad, januari 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________   _________________    _________________ 
 
 
Karl-Johan Andersson             Christina Jarnemo                  Johan Zetterström 
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1 INLEDNING 
 
I vårt inledande kapitel önskar vi ge läsaren en tydlig bild av bakgrunden till problemet 
vi kommer att behandla i uppsatsen. Problembakgrunden ligger till grund för de 
frågeställningar vi valt att belysa i problemformuleringen. Därefter följer syftet med 
arbetet och de avgränsningar som varit nödvändiga att göra. Vi avslutar kapitlet med en 
disposition över uppsatsens utformning.   
 

1.1 Problembakgrund  
 
Årsredovisningen är en viktig länk i den information som finns om ett företag som olika 
intressenter kan ta del av för analys. Det är stadgat i årsredovisningslagen 2 kap 1 § att en 
årsredovisning skall bestå av resultaträkning, balansräkning, noter samt 
förvaltningsberättelse.1  
 
Alla företag strävar efter att skapa stabila förhållanden till sin omgivning. För att 
undersöka vilka intressenter som har störst nytta av marknadsföringen i årsredovisningen 
valde vi att utgå ifrån Ax, Johansson och Kullvéns 2  version av intressentmodellen. 
Författarnas modell innefattar åtta kategorier av intressenter som kan ha nytta av 
årsredovisningen för att kunna göra rimliga prognoser om företaget.3 Vi kommer dock att 
utöka deras modell med ytterligare en tänkbar intressent till årsredovisningen, nämligen 
konkurrenterna. Genom att undersöka vilka intressenter som kan tänkas ha nytta av 
årsredovisningen hoppas vi kunna få reda på hur stor betydelse årsredovisningen har då 
företag ska marknadsföra sig. 
 
Det har skett förändringar gällande årsredovisningarnas utformning över åren. Från att 
enbart innehålla de lagstadgade handlingarna till att innehålla frivillig information. I vår 
uppsats är det den frivilliga informationen, det vill säga den som inte är lagbunden, som 
vi valt att benämna marknadsföring. Echeverri och Edvardsson 4  definierar 
marknadsföring som ”marknadsföring är den process och de aktiviteter som en 
organisation planerar, samordnar och genomför i syfte att etablera, utveckla och förändra 
relationer med nuvarande och potentiella kunder samt olika samarbetspartners såsom 
leverantörer, återförsäljare och övriga intressenter i organisationens omvärld”. Det finns 
många olika definitioner på begreppet marknadsföring. Något som haft stor betydelse för 
vad marknadsföring är, samt hur den skall bedrivas är marknadsmixteorin. Teorin lyfter 
fram produkt, pris, plats och påverkan.5 Marknadsmix definieras enligt Forssblad och 
Magnusson6 som ”sammansättningen av ett företags åtgärder för att vinna avsättning för 
sitt utbud av varor eller tjänster”. Vi vill analysera om årsredovisningen ingår då ett 
företag marknadsför sig, och därmed räknas som en del i företags marknadsmix.  
  
                                                           
1 Gandemo, B. (1990). 
2 Ax, C. et al. (2002). 
3 Lönnqvist, R. (2002). 
4 Echeerri, P. & Edvardsson, B. (2002). Sid. 49 
5 Wallentin, C. & Estevall, L. (1997). 
6 Forssblad, H. & Magnusson, M. (1987). Sid. 242 
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Den utveckling som har skett har förändrat årsredovisningarna till färgstarka, tryckta och 
innehållsrika böcker, läsaren kan därmed få en tydlig bild av företagets verksamhet. Det 
som exempelvis återges är fylliga beskrivningar av förändringar, organisationens 
uppbyggnad, verksamhetsgrenar, marknader, konkurrenter, investeringar med mera.7 Vi 
har valt att i vår uppsats jämföra börsnoterade - och icke börsnoterade företag, detta för 
att vi tycker att det vore intressant att se om det råder någon skillnad i deras 
tillvägagångssätt att profilera sig genom årsredovisningen. Genom att redogöra för denna 
vinkel hoppas vi att bland annat få svar på om årsredovisningens betydelse skiljer sig 
mellan dessa båda företagsformer.  
 
Numera finns det tävlingar som granskar och utser årets bästa årsredovisning. 
Stockholmsbörsen arrangerar tävlingen ”Bästa årsredovisning”. Tävlingen finns för att 
stimulera en god informationsgivning på de olika plan som en årsredovisning innehåller.8 
Tävlingarna som anordnas borde vara en av de faktorer som har bidragit i den utveckling 
som skett på utformningen av årsredovisningarna de senaste åren. Det finns ett flertal 
ytterligare faktorer som har påverkat utvecklingen av den externa informationen som 
företag använder sig av. Exempel på de tydligaste förändringarna har varit ny och mer 
långtgående lagstiftning än tidigare, rekommendationer från olika intresseorganisationer, 
ökade informationsbehov från allmänheten samt årsredovisningarnas roll vid inledande 
kundkontakter.9  
 
Om redovisningen ses ur ett internationellt perspektiv kan det konstateras att det länge 
har bedrivits forskning kring redovisning av företagens relationer med olika intressenter. 
Under 1970-talet skedde i bland annat Sverige flera försök till att redovisa information 
som kunde betraktas som samhällsrelaterad. Den samhällsrelaterade informationen 
innebär sådan redovisning som inte är tvingande. Denna typ av redovisning kan innefatta 
företags samhälleliga påverkan eller aktiviteter. Exempel på påverkan och aktiviteter kan 
vara insatser för bättre produktsäkerhet, ökad jämställdhet på arbetsplatsen, bidrag till 
välgörenhet eller ett aktivt miljöarbete. Dessa aktiviteter har gemensamt att de inte direkt 
bidrar till företagens intäkter, de kan ha påtvingats företagen genom lagstiftning. 
Emellertid är redovisningen av dessa aktiviteter i allmänhet oreglerad och frivillig.10  
 
Den svenska utvecklingen har påverkats av den utveckling som skett i exempelvis USA 
och England gällande redovisningsprinciper och de krav som intressenter ställer. 
Intressenternas krav har troligtvis påverkats av ett mycket starkt marknadsekonomiskt 
tryck i respektive land. De många rådgivande organisationer som finns har också skapat 
vissa krav vilka är publicerade i en rad rekommendationer. Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) samt den Europeiska Unionen (EU) är två av 
organisationerna som har haft stor påverkan på utvecklingen. Ytterligare påverkan har 
skett av många verksamheters internationalisering. När utländska företag förvärvar 
svenska bolag ställer utländska analytiker krav på årsredovisningarnas utformning. Även 
aktiebörsen påverkar informationskraven på årsredovisningarna. Detta då det skett en 

                                                           
7 Gandemo, B. (1990). 
8 Rundfelt, R. (2005). 
9 Gandemo, B. (1990). 
10 Ljungdahl, F. (1999). 



Inledning 
______________________________________________________________________________________ 

 6

ökning av utländskt ägande av svenska aktier samt att svenska företag har introducerats 
på utländska aktiebörser.11 
 
Internationaliseringen är en bidragande faktor till den ökade konkurrensen. De senaste 
åren har konkurrensen bland företag intensifierats markant. För att företag skall kunna 
överleva krävs det att de är konkurrenskraftiga.12 Företagen har möjlighet att påverka den 
information som de ger ut och därmed öka sin konkurrenskraft13.  
 
Det har skett en rad undersökningar som syftar till att förklara varför företag väljer att 
redovisa mer information (frivillig information) än de enligt lagar och föreskrifter är 
tvingade att göra. Resultaten av dessa studier är att en del företag har större incitament på 
att lämna frivillig information. Detta gäller främst börsnoterade företag.14  
 
Då en stor del av informationen i årsredovisningen är frivillig och varje företag själva 
beslutar hur mycket det vill redovisa är det av stor betydelse att informationen som 
lämnas är trovärdig. Om informationen inte är trovärdig kan företaget betraktas som att 
de agerar oärligt eller ger löften om något de inte är kapabla att hålla. Om företaget kan 
visa en öppenhet och trovärdighet i redovisningen kan det leda till en positiv image och 
en känsla av förtroende hos intressenterna.15  Vi önskar ta reda på vilka intressenter 
företag vänder sig till när de marknadsför sig med hjälp av årsredovisningen.  
 
Informationen om företaget och dess produkter/tjänster används i de sammanhang där 
den kan väcka uppmärksamhet. Informationskanalerna blir hela tiden fler, 
marknadsförarna hittar ständigt nya vägar för att nå ut med sitt budskap. Detta budskap 
realiseras genom olika marknadssignaler, dessa signaler kan huvudsakligen ha två 
funktioner. Den ena funktionen kan vara sanna antydningar om exempelvis en 
konkurrents motiv, avsikter eller mål. Den andra funktionen kan vara osanna antydningar, 
detta i syfte att missleda andra företag i att vidta eller inte vidta en åtgärd. En 
marknadssignal kan exempelvis vara att meddela om uppnådda resultat.16  
 

1.2 Problemformulering 
 
Företag som använder sig av någon form av marknadsföring glömmer ofta att inkludera 
årsredovisningen som en del i sin marknadsföringsmix. Många företag använder 
årsredovisningen enbart som ett sätt att ”rapportera siffror”. Men det finns tendenser 
framförallt bland de stora börsbolagen att använda årsredovisningen då de ska 
marknadsföra sig och det har väckt vårt intresse. 
 
 

                                                           
11 Gandemo, B. (1990). 
12 Kotler, P. et al. (1996). 
13 Gandemo, B. (1990). 
14 Ljungdahl, F. (1999). 
15 Ibid.  
16 Porter, M. (1999).  
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För att skapa förståelse för problemet har vi utifrån problembakgrunden, tagit fram några 
grundläggande frågeställningar: 
 

• Vilka intressenter riktar sig marknadsföringen i årsredovisningen till? 
 

• Hur viktig är årsredovisningen då företag ska marknadsföra sig?  
 
• Skiljer sig årsredovisningens betydelse vid marknadsföring mellan börsnoterade 

och icke börsnoterade företag och i så fall på vilket sätt?  
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av litteratur samt intervjuer undersöka hur stor vikt 
årsredovisningen har då företag ska marknadsföra sig.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
I vår undersökning har vi valt att vända oss till stora, börsnoterade – och icke 
börsnoterade företag. Anledningen till denna avgränsning är att det möjliggör en 
intressant jämförelse mellan de olika företagen. Avgränsningen gäller endast företag som 
har sin huvudverksamhet i Sverige samt att de börsnoterade företagen är introducerade på 
den svenska börsen. Ytterligare avgränsningar som vi ansett vara nödvändiga för att 
undersökningen inte ska bli för vidsträckt är att vi inte tar hänsyn till om företagen i fråga 
är tillverknings – eller tjänsteföretag. Vidare redogör vi inte för om någon skillnad råder 
mellan statliga bolag eller privatägda företag. Gjorda avgränsningar anser vi vara 
nödvändiga för att ge uppsatsen en sammanhållen struktur med ett relevant innehåll.  
 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen inleddes med en problembakgrund, problemformulering, syfte och 
avgränsning. Följande avsnitt innehåller en metodologisk diskussion kring de 
tillvägagångssätt vi nyttjat oss av vid uppsatsens utformning. I teorikapitlet behandlar vi 
relevant information som behövs för att ta itu med vår problemformulering samt 
underlätta den fortsatta läsningen. Kapitel 4 består av en redogörelse för de intervjuade 
företagens verksamhet samt resultatet av intervjuerna. De två föregående kapitlen vävs 
samman i en analys i kapitel 5. I kapitel 6 redovisar vi våra slutsatser, där sammanfattar 
vi de data vi kommit fram till i arbetet och även en del rekommendationer på området. I 
kapitel 7 för vi en diskussion beträffande uppsatsens trovärdighet samt förslag till vidare 
forskning beträffande årsredovisningens roll i samband med marknadsföring, detta 
kapitel benämns källkritik. Sista kapitlet visar de referenser vi använt oss av under 
uppsatsens genomförande.   
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2 METOD 
 
I metodavsnittet nedan kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet beträffande vår 
undersökning, det vill säga metodvalet samt varför vi valde denna metod.  Vidare 
redovisar vi datainsamlingen som ligger till grund för vår studie. Ytterligare beskriver vi 
vad som kännetecknar intervjuer och den intervjuform vi bestämde oss för. Efter det 
följer en beskrivning av det urval vi har använt oss av. 
 

2.1 Metodval 
 
Utifrån vår problemformulering valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden 
vilket innebär att vi nyttjar verbala analysmetoder för att få fram mjukdata. Med hjälp av 
den kvalitativa metoden ska vi skaffa oss en djupare kunskap om hur företag använder 
årsredovisningen i samband med marknadsföring.17 Genom att vi använder oss av den 
kvalitativa metoden ökar det våra möjligheter att få en ökad närhet mellan oss och våra 
respondenter. För att få ett perspektiv inifrån har vi redan innan intervjuerna satt oss in i 
de undersökta företagens situation med hjälp av kunskap vi skaffade oss genom 
litteraturen samt de årsredovisningar vi granskade. En nackdel med närheten vi fick med 
respondenterna kan vara att vi fick förutfattade förväntningar redan innan 
undersökningen påbörjats.18 
 
En anledning till att vi valde att använda den kvalitativa metoden är att den är flexibel 
vilket medför att information kan insamlas under och i samband med genomförandet av 
undersökningen. Därmed har vi som undersökare möjlighet att styra över samt korrigera 
de informationskällor som är av relevans för vår problemformulering. En annan aspekt 
som den kvalitativa metoden lägger tyngdpunkt på är vikten av att acceptera flertydighet, 
vilket vi tycker är bra. Detta innebär att vi i vår uppsats kan börja med vissa antaganden 
som bygger på den litteratur vi använt oss av i vårt teoriavsnitt, men att vi under 
undersökningens gång kan ändra infallsvinkel.   
 

2.2 Datainsamling 
 
Vi har valt att bygga vår studie på både primära - och sekundära data. Undersökningen 
inleddes med att söka efter sekundär information för att få ökad kunskap om området. 
Detta var en förutsättning för att kunna formulera vårt problem. Efter fastställandet av 
problemformuleringen använde vi oss återigen av sekundärdata för att bygga upp vårt 
metodavsnitt. Teoriavsnittet bygger även det på sekundärdata, där vi använde oss av 
böcker och artiklar. Under hela arbetsgången har vi granskat årsredovisningar 
(sekundärdata), denna granskning återges i analysdelen. Sekundärkällorna var av stor 
betydelse för genomförandet av de intervjuer som skulle kunna ge oss den typ av 
primärdata som vi ansåg relevant för vår undersökning.  

                                                           
17 Patel, R. & Davidsson, B. (1994). 
18 Ibid. 



Metod 
______________________________________________________________________________________ 

 10

2.2.1 Intervjuer 
 
För att få fram primärdata valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, detta för att 
belysa och få svar på vår problemformulering. Kvalitativa intervjuer är ett av de sätt som 
förekommer för att få fram information som är giltig i forskningsrapporter.19 
 
Då kvalitativa intervjuer kan jämföras med ett vanligt samtal, anser vi att det är ett 
passande sätt för att få svar på vår problemformulering. Skillnaden är dock att samtalet är 
mer styrt av ämne samt valet av tidpunkt. Det är upp till oss som intervjuare att se till att 
samtalet håller sig inom de ramar som krävs för att vi ska erhålla den information som 
eftersöks. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet. Detta ska hjälpa 
oss att få en djupare och mer fullständig uppfattning om det fenomen vi studerar.20 Då 
målet med vår undersökning är att upptäcka olika företeelser, egenskaper och innebörder 
som inte är bestämda på förhand ser vi det som en fördel att använda kvalitativa 
intervjuer21.  
 
En anledning till att vi valde den kvalitativa intervjumetoden var att vi sökte ett ”djup” i 
informationen från respondenten snarare än ”bredd”. Vi försökte således med hjälp av 
denna metod koncentrera intervjun till några mer betydelsefulla punkter. För att nå 
önskvärda resultat ställde vi upp frågor i en intervjumall som vi använde som stöd under 
alla intervjuer. Detta i syfte att öka vår möjlighet att styra intervjun i rätt riktning och få 
mer uttömmande svar. Ett ytterligare syfte med intervjumallen var att den skulle 
underlätta vår sammanställning av svar som senare skulle analyseras och tolkas. Viktigast 
vid styrning av intervjun är att båda parterna, intervjuaren och respondenten, håller fast 
vid sina respektive roller. Om rollerna skulle upphöra så kan samtalet inte längre 
betraktas som en intervju.22 
 
När vi skapade vår intervjumall skedde det med bakgrund till de frågeställningar vi hade 
innan vi påbörjade vår undersökning. Därefter strukturerades intervjumallen med hjälp av 
den information som vi redogjorde för i teoriavsnittet.  
 

                                                           
19 Svensson, P-G. & Starrin, B. (1997). 
20 Holme, I. & Solvang, B. (1997). 
21 Svensson, P-G & Starrin, B. (1997). 
22 Krag Jacobsen, J. (1993). 



Metod 
______________________________________________________________________________________ 

 11

2.2.2 Telefonintervjuer  
 
Telefonintervjuer är vanliga att använda då de är snabba och praktiska att utföra vilket 
innebär att de också är billiga 23 . Vi önskade göra alla våra intervjuer via telefon. 
Anledningen till detta val var att nästintill alla våra intervjuobjekt (företag), är belägna 
runtom i Sverige. Telefonintervjuerna underlättade därmed för oss undersökare, det hade 
annars blivit för tidskrävande och kostsamt. Nackdel med denna intervjumetod är att vi 
inte kände någon speciell kontakt med de intervjuade samt att vi kan ha gått miste om 
viss information. Den information som vi kan ha gått miste om är att det som sägs ofta 
understryks genom gester och andra kroppsuttryck24.  
 
En intervju kan sägas starta vid det första tillfället som intervjuaren kontaktar 
intervjuobjektet. Det är då som ramen sätts för den kommande kontakten. Vid det första 
kontakttillfället är det viktigt att ge intervjuobjektet intrycket av att studien är seriös och 
att denne kan bidra med något väsentligt till den viktiga undersökningen.25  
 
Vi kontaktade respondenten i ett tidigt stadium genom en intresseförfrågan som vi sände 
ut via e-mail. Vi fick positiv respons av de flesta vi kontaktade, ett fåtal sände oss vidare 
till personer som var mer insatta i ämnet. Vi besvarade bemötandet med en önskan att få 
återkomma med förslag på tid för intervjun. Två veckor senare kontaktade vi återigen 
intervjuobjekten där vi gav som förslag att intervjun skulle ske någon gång veckan därpå, 
men att respondenten själv fick föreslå tid. För att utvinna utförliga svar såg vi det som en 
förutsättning att intervjuobjektet på egen hand fick bestämma tid för intervjun, så att 
denne inte skulle befinna sig i en stressad situation vid intervjutillfället. Vid samma 
tillfälle valde vi att bifoga intervjumallen. Detta för att respondenten skulle ges möjlighet 
att förbereda sig och känna sig trygg under intervjun. Ett av de tio företagen valde att 
enbart svara på frågeformuläret via e-mail, och inte via telefon som vi hade önskat. 
 
Vid en intervju var vi enbart två som närvarade. Vid övriga intervjuer var vi alla tre på 
plats, detta för att öka informationsmängden samt förståelsen av det som sades. För att 
alla närvarande vid intervjun skulle få möjlighet att delta i vad som sades med 
respondenten använde vi oss av högtalartelefon. För att inte respondenten skulle bli 
förvirrad var det endast en av oss som intervjuade och styrde samtalet medan resterande 
en/två förde anteckningar på det som sades.  
 
Vi var noga med att informera respondenterna om att vi använde oss av högtalartelefon 
samt att de inte är anonyma i undersökningen. Vi informerade även att vi var fler som 
närvarade under intervjun, utöver den som styrde intervjun. Vi anser inte att 
intervjuobjekten påverkades av att fler var närvarande utöver den som förde intervjun, 
detta då ingen av respondenterna gjorde några invändningar. Alla intervjuer tog mellan 
20-30 minuter. Vi noterade att intervjuerna med de börsnoterade företagen tog längre tid 
än intervjuerna med de företag som icke är börsnoterade. Detta kan förklaras av att de 
                                                           
23 Krag Jacobsen, J. (1993). 
24 Ibid. 
25 Ibid.  
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inte direkt betraktade sin årsredovisning som en marknadsföringsprodukt, de hade då inte 
svar på alla frågor vi ställde. 
 

2.2.3 Skriftlig intervju 
 
När vi kontaktade respondenten på WM-data första gången, fick vi positiv respons. Vid 
andra kontakten bifogade vi intervjumallen för att respondenten skulle kunna förbereda 
sig inför intervjun. Därefter så valde respondenten att besvara frågorna via e-mail. Då vi 
var nöjda med de svar vi emottagit samt att vår respondent led av tidsbrist valde vi att 
inte kontakta denne över telefon. Då vi granskade olika metodböcker upptäckte vi att 
denna intervjuform inte behandlas. Detta tror vi kan bero på att möjligheten att intervjua 
via e-mail är relativt nytt. Emellertid fann vi litteratur som behandlar datorenkäter. Vi 
anser dock att den informationen inte är relevant då vår intervjumall inte består av fasta 
svarsalternativ och därmed inte kan räknas som enkät.  
 

2.2.4 Urval vid intervjuerna 
 
Ett problem som är gällande för de flesta undersökningar är att vi inte har möjlighet att 
intervjua alla vi önskar intervjua. Då vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer 
är nästa steg att göra ett urval. Det är forskningsrapportens problemformulering som 
ligger till grund när det gäller att bestämma urvalet26.  
 
Beträffande kvalitativa intervjuer krävs det en uppmärksamhet angående de personer som 
skall väljas som intervjuobjekt. Vem eller vilka vi väljer att intervjua får stor betydelse 
för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Det gäller att försöka reda ut om den 
information som våra respondenter lämnar är korrekt. De problem som kan uppstå kan 
vara att intervjuobjektet inte talar sanning, att denne inte har tillräcklig kunskap om 
ämnet eller att denne av andra anledningar ger fel information. Detta visar att vi även vid 
primärdata kritiskt måste granska informationen.27  
 
Det finns ett flertal varianter på urval, vi valde att använda oss av ett strategiskt urval som 
lämpar sig väl för vår undersökning.28 Ett strategiskt urval innebär att vi som undersökare 
väljer ut de enheter som förmodas ge en viss typ av svar. Strategiskt urval är den 
vanligaste formen av urval gällande kvalitativa undersökningar. Denna form av urval har 
ett starkt samband med kvaliteten på informationen vi samlat in.29 För att uppnå hög 
kvalitet på vår undersökning, har vi strävat efter att intervjua personer som har goda 
kunskaper på området. Resultatet av intervjuerna kan påverkas av våra respondenters 
villighet att delta i undersökningen30.  
 

                                                           
26 Jacobsen, D-I. (2002). 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Holme, I. & Solvang, B. (1997).  
30 Ibid.  
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Efter att ha valt vilken form av intervjuobjekt som är av betydelse för vår undersökning, 
kommer nästa aspekt som gäller vid urval, nämligen urvalets storlek. Om vi har ett stort 
urval, så minskas risken för fel31. Vi har valt att inte intervjua alltför många företag då det 
enligt Holme & Solvang32 är tillräckligt med ett fåtal, lättåtkomliga intervjuobjekt då 
målet är att utveckla en frågeställning samt att få idéer. Vårt urval gör att materialet blir 
lättare att hantera och sammanställa.  
 
Urvalet i vår undersökning gick till som så att vi först beställde ett tiotal årsredovisningar 
som vi fann av intresse att granska. Företagen är stora inom sina respektive områden, alla 
är börsnoterade företag. Därefter valde vi företag som inte är börsnoterade men som till 
storlek är jämförbara med de börsnoterade företagen. Dessa icke börsnoterade företag 
sökte vi bland annat efter på Internet. Anledningen till att vår studie riktar sig mot stora 
företag är att de har större resurser att lägga på marknadsföring. Då vi valde att intervjua 
både börsnoterade - och icke börsnoterade företag blev en jämförelse mellan dessa båda 
möjlig. Med hjälp av jämförelsen hoppades vi kunna utreda om företagen marknadsför 
sig genom årsredovisningar till intressenterna samt hur mycket det i så fall skiljer mellan 
de två typerna av företag.  
 
Vi kontaktade företagen och valen föll på dem som verkade mer villiga att delta än 
resterande. Sammanlagt valde vi att göra tio stycken intervjuer, vi valde att göra en jämn 
fördelning mellan de börsnoterade – och de icke börsnoterade företagen. Alla företag vi 
frågade ställde upp, däremot var respondenten i vissa fall en annan än den vi först 
tillfrågade. Detta berodde på att någon annan på företaget var mer insatt i 
årsredovisningsarbetet. Om det då föreligger fel i urvalet kan diskuteras. Det framgick 
inte så tydligt på alla företags hemsidor vilken person som bäst lämpade sig för vår 
intervju. Men genom att vi blev hänvisade till mer lämpade respondenter blev urvalet 
trots allt väldigt lyckat.  
 
Från början hade vi tänkt göra färre intervjuer då vi hade en annan infallsvinkel på vårt 
problem. Men efter att vi ändrat infallsvinkeln tillfrågade vi fler företag än planerat för att 
få en bättre jämförelse. Vi fick därmed sammantaget positiv respons, vilket faktiskt 
överraskade oss. Detta trots att företagen är stora, vilket brukar medföra att de är mycket 
upptagna.  
 

                                                           
31 Jacobsen, D-I. (2002).  
32 Holme, I. & Solvang, B. (1997). 
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3 TEORI 
 
I teoriavsnittet redogör vi för vad som ligger till grund för vår undersökning. Avsnittet är 
uppdelat i rubrikerna; årsredovisningens innehåll, intressentmodellen, kommunikation, 
profilering, marknadsmix samt relationsmarknadsföring. Dessa består i vissa fall av 
underrubriker som djupare redogör för varje område. Detta ska hjälpa läsaren att få 
ökad förståelse för de teorier vi använt oss av. Här lägges också grunden för vad vi ska 
undersöka i de intervjuer vi valt att göra, detta i syfte att få svar på vår 
problemformulering. 
 

3.1 Årsredovisningens innehåll 
 
Under denna rubrik vill vi ge läsaren grundläggande kunskaper om en årsredovisnings 
uppbyggnad. Bland annat redogör vi för vad en årsredovisning ska innehålla enligt lag, 
detta för att underlätta den fortsatta läsningen.  
 
Årsredovisningen är en extern redovisningsrapport som i första hand har till uppgift att ge 
information till företagens intressenter. Den sammanfattar i princip de händelser som ägt 
rum under det gångna året och fungerar som ett kontrollmedel för företagets aktieägare. 
Med hjälp av årsredovisningen granskas bland annat om företaget följt och uppnått de 
mål som satts upp.33 
 
Enligt årsredovisningslagen är alla företag oberoende av företagsform – utom de allra 
minsta, det vill säga företag med mindre än tio anställda och mindre än 24 miljoner 
kronor i tillgångar – skyldiga att offentliggöra sina årsredovisningar34. Årsredovisningen 
skall enligt årsredovisningslagen upprättas på ett överskådligt sätt, och innehålla en 
balansräkning, resultaträkning, noter, samt en förvaltningsberättelse. I större företag ska 
årsredovisningen även innehålla en finansieringsanalys.35 Efter det att bolagsstämman har 
ägt rum ska årsredovisningen skickas in till patent- och registreringsverket (PRV) där den 
blir en offentlig handling36.  
 
Kritik har riktats mot att informationen i årsredovisningen är inaktuell, då den kan vara 
upp till 15 månader gammal. Årsredovisningen får då en begränsad betydelse för 
professionella aktörer på kapitalmarknaden, analytiker, näringslivsjournalister, mäklare, 
kapitalförvaltare med flera, eftersom kurspåverkande information redan publicerats.37  
Detta synsätt har dock kritiserats bland annat av Rolf Kroon 38  som anser att 
årsredovisningen är en viktig profilbärare som ger läsaren en tydlig bild och känsla av 
företaget. Han menar vidare att kostnaderna för en väl genomförd 
årsredovisningsproduktion, kan vara väl motiverad enbart av det värde årsredovisningen 
har i nya kundrelationer eller i samband med offerter.  
                                                           
33 Thomasson, J. et al. (2005).  
34 Arvidson, P. et al. (2001).  
35 Dahlin, L. et al. (2004).  
36 Arvidson, P. et al. (2001).  
37 Fogel, A. & Womack, J. (2002). 
38 Kroon, R. (2002). 
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De finansiella rapporterna, som måste vara med enligt lag, hamnar ofta sist i de moderna 
årsredovisningarna. Detta medan den större och icke lagstadgade delen hamnar främst i 
en årsredovisning. I denna icke lagstadgade del används bland annat marknadsföring som 
ett verktyg för att skapa en bild av organisationen.39 Företagen lägger ner stora resurser 
på årsredovisningarna och använder dem som ett sätt att presentera sig, vilket lett till att 
utformningen allt mer liknar en reklambroschyr40.  
 

3.2 Intressentmodellen  
 
Vi valde att behandla intressentmodellen för att kunna besvara en av våra huvudfrågor, 
nämligen; vilka intressenter som marknadsföringen i årsredovisningen riktar sig till? 
Detta valde vi att redogöra för tidigt i teoridelen eftersom vi tror att det har stor 
betydelse för hur viktig årsredovisningen uppfattas då företag ska marknadsföra sig. 
 
Intressentmodellen utgår ifrån att företag eftersträvar att skapa stabila förhållanden till sin 
omgivning för att uppnå en tillfredsställande ekonomisk vinst för företaget. Alla företag 
har någon form av relation med ett antal olika intressenter. Relationen ett företag har med 
en intressent är ett ömsesidigt beroendeförhållande dem emellan. Anledningen till det är 
att det sker ett utbyte av exempelvis information, tjänster, produkter och så vidare. 
Intressenterna begär belöningar som överträffar de bidrag företaget erhåller av dem. 
Enligt intressentmodellen har företaget som mål att uppfylla intressenternas krav. 
Samtidigt vill företaget uppfylla sina egna mål i största möjliga utsträckning utan att 
hamna i intressekonflikt med sina intressenter. Därmed behöver onekligen 
företagsledningen ibland göra kompromisser och prioritera intressenternas krav, så att en 
lämplig balans uppstår mellan deras krav och företagets framtida utveckling.41 
 
Intressenterna i modellen kan skifta en aning i böcker beroende på författarens tolkning. 
De sju intressekategorier som ofta förekommer är; företagsledning, ägare/aktieägare, 
anställda, kunder, stat och kommun, leverantörer och långivare. Vi har valt att utgå ifrån 
Ax et als 42  version av modellen som innefattar åtta kategorier. I den ingår 
opinionsgrupper som en intressent. 
 

                                                           
39 Stanton, P. & Stanton, J. (2002).  
40 Petersen, L. (2002). 
41 Ax, C. et al. (2002).  
42 Ibid. 
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Figur 2: Intressentmodellen 
Källa: Ax, C. et al. (2002). 
 

3.2.1 Intressenterna och deras behov av årsredovisning 
 
Vem har nytta av en årsredovisning? För att få svar på frågan behöver vi bestämma 
vilken ”nytta” intressenter kan ha av ekonomisk information43. ”Ett sätt att formulera 
‘nyttan’ av en årsredovisning är att informationen ska bidra till att intressenterna kan 
fatta bättre beslut i frågor som rör företaget”44. En av årsredovisningens centralaste 
funktion är att bidra till att intressenter kan göra rimliga prognoser om verksamheten i 
företaget45. 
 
Ägarna/aktieägarna vill ha avkastning på insatt kapital. Eftersom detta är ett risktagande 
så ligger det i deras intresse att företaget sköter sig på ett bra sätt och går med vinst samt 
får skälig avkastning på det investerande kapitalet. 46  För ägarna i börsbolag är 
redovisningen extra viktigt. Dessa börsbolag ägs ofta av många mindre aktieägare och 
brukar sakna direkt kontakt med ledningen. Därmed blir årsredovisningen deras 
viktigaste informationskälla om företaget.47 Fler företag har i större utsträckning börjat 
agera på den internationella låne- och placeringsmarknaden. Betydelsen av tillförlitlig 
information och goda förbindelser har ökat avsevärt med inblandade intressenter som 
exempelvis aktieägare.48   
 

                                                           
43 Lönnqvist, R. (2002). 
44 Ibid. Sid. 11.  
45 Ibid. 
46 Bruzelius, L-H. & Skärvad, P-H. (2004). 
47 Johansson, C. (2004). 
48 Ax, C. et al. (2002).  
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Anställda vill i förhållande till sitt arbete få bra lön, bra förmåner, en säker anställning, 
tillfredsställande arbetsuppgifter samt känna sig delaktig i olika situationer49. Nyanställda 
eller påtänkt personal kan ha intresse av redovisningen när de värderar företagets 
framtidsutsikter innan de tillträder en tjänst eller beslutar om de ska acceptera ett 
erbjudande. Det som kan öka anställdas användning av årsredovisningar är ett 
upprättande av resultatredovisning som visar resultat som berör personalen, som 
exempelvis lönebonus och andra förmåner. Framförallt används årsredovisning som ett 
hjälpmedel vid löneförhandlingar av anställda och deras fackförbund. 50 
Personalredovisning/personalredovisningstal kan innehålla och utformas på många sätt 
som kan vara av intresse för de anställda och öka deras nyttjande av årsredovisningen51.  
 
Leverantörer säljer varor och tjänster till företag och förväntar sig att få betalt i tid. De 
vill även att företaget fortsätter köpa av dem i framtiden. Leverantörer kan använda sig av 
ett företags årsredovisning när de vill kontrollera deras betalningsförmåga. 
Redovisningen kan fungera som ett verktyg för leverantören när de vill utvärdera ett 
företags lämplighet för en långvarig relation med dem.52  
 
Kunder köper varor och tjänster av företaget med förhoppningen om att bli tillfredsställd 
med pris, kvalité, leverans, service och kreditvillkor53. Kunder styr efterfrågan av varor 
och tjänster ett företag erbjuder. Intressentgruppen är viktig för ett företag, kundernas alla 
behov ska uppfyllas och dess krav ska bemötas.54 De använder sig främst av ett företags 
årsredovisning i samband med att de söker information inför ett köp av en produkt eller 
en tjänst. Kunder undersöker bland annat möjligt betalningssätt och hur de skött sina 
tidigare leveranser.55 
 
Långivare vill ha ränta på utlånade pengar och även någon slags säkerhet för lånets 
betalning. De vill även att företaget sköter sina amorteringar och andra förpliktelser i 
enlighet med avtalet. När långivare ska göra en kreditbedömning på ett företag och 
granska dem, kan årsredovisning användas som källa. 56  Dock kan årsredovisningens 
relevans vara begränsad eftersom den inte skildrar företagets rådande ekonomiska status. 
Företagets säkerhet för ett lån är av större betydelse än uppvisat resultat under en 
period.57  
 
Stat och kommun representerar samhället. De vill att företaget genererar jobb, är 
miljövänliga, går med vinst samt får belöning av företaget i form av skatteintäkter. 
Samhället bidrar i sin tur med el, vatten, utbildning, bostäder, vård, förbättrat 
företagsklimat och annan samhällsservice. Stat och kommun vill att företaget tar ett 
samhällsansvar, samtidigt vill allmänheten ha företag som går bra och som därmed 

                                                           
49 Bruzelius, L-H. & Skärvad, P-H. (2004). 
50 Johansson, C. et al. (2004). 
51 Liukkonen, P. (2002). 
52 Johansson, C. et al. (2004). 
53 Holmström, N. (2001).  
54 Bruzelius, L-H. & Skärvad, P-H. (2004). 
55 Ibid.   
56 Ibid. 
57 Gröjer, J-E. (2002). 
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skapar välstånd för samhället. 58 Information ifrån årsredovisningen används av 
skattemyndigheten när de fattar beslut om beskattning av företaget. Till skillnad från 
andra intressenter som använder redovisningen för att göra prognoser, använder 
skattemyndigheten den finansiella redovisningen för taxeringsbeslut. Regering, Riksdag 
och Riksbanken tar ekonomisk-politiska beslut utifrån sammanställd statistik som baseras 
på årsredovisningar. Redovisningen är en förutsättning för att kunna bedriva en politik 
som passar in på det gällande ekonomiska tillståndet i samhället.59  
 
Företagsledning vill få belöning för sitt jobb i företaget, exempelvis högt arvode och bra 
lön. Makt och prestige är andra medel som kan vara viktiga för personer i en 
företagsledning. Företaget vill ha motprestationer i form av ett välstyrt företag som 
fungerar på bästa möjliga sätt. Det är företagsledningen som sammanställer 
årsredovisningen. Det är viktigt att företagsledningen gör en korrekt årsredovisning och 
inte förvränger den ekonomiska informationen. Förskönade eller dämpade ekonomiska 
resultat/rapporter skulle kunna få stora konsekvenser för en rad intressenter som baserar 
sina beslut på informationen.60   
 
Opinionsgrupper ger bidrag till företaget genom acceptans och legitimitet. Belöningen 
från företaget kan tänkas gälla ökat socialt ansvar och miljötänkande. Om företaget rättar 
sig efter en opinionsgrupps principer, kan de bli mer accepterade i allmänhet. Attityden 
och anseendet kan förbättras och leda till lönsammare samarbeten.61  
 
Konkurrenterna är ytterligare en tänkbar intressent till en årsredovisning. Denna grupp 
redogörs dock inte för i Ax, C. et al.62 version av intressentmodellen. Konkurrenterna kan 
exempelvis vara intresserade av hur det har gått med försäljningen inom vissa 
geografiska - eller produktområden. Sådan information kan konkurrenterna sedan ha 
nytta av när det gäller att fatta vissa beslut och göra eventuella satsningar.63  
 

                                                           
58 Holmström, N. (2001).  
59 Johansson, C. et al. (2004). 
60 Lönnqvist, R. (2002). 
61 Ax, C. et al. (2002).  
62 Ibid. 
63 Magnusson, M. & Forsblad, H. (2003). 
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3.3 Kommunikation 
 
Eftersom årsredovisningen fungerar som ett sätt för företagen att kommunicera med sina 
intressenter har vi här nedan valt att behandla ett flertal aspekter som företag bör ta 
hänsyn till då de ska framställa årsredovisningen.  
 
Ordet kommunikation har många olika betydelser som exempelvis förbindelse, 
samfärdsel, kontakt mellan människor och överföring av information. Echeverri och 
Edvardsson64 definierar kommunikation som ”meningsskapande i samhandling”. Med det 
menar de att kommunikation är en process där människor skapar och utväxlar meningar 
eller betydelser. Meningssammanhanget representeras i alla kulturer av tecken, symboler 
eller beteenden och sammanlänkas på ett mer eller mindre logiskt sätt i kodsystem av 
olika slag.  Betydelser bestäms och utvecklas, på olika sätt i olika kulturer, i mötet mellan 
människor.65 
 
Årsredovisning ingår numera i ett företags kommunikationsmix då de ska marknadsföra 
sig. Den fungerar som ett sätt för företagen att kommunicera med sina aktieägare och 
övriga intressenter. Årsredovisningen fungerar även som ett sätt för företagen att 
presentera sig själva och är en viktig del i varumärkesuppbyggandet, en profilbärare. Då 
årsredovisningen fungerar som en del i ett företags kommunikationsprocess är det viktigt 
att beakta ett flertal aspekter för att kunna framställa ett godtyckligt 
informationsmaterial.66 
 

3.3.1 Från sändare till mottagare 
 
Förutsättningen för all visuell kommunikation är att någon har något betydelsefullt att 
meddela och har ett behov att underrätta många samtidigt. Syftet med kommunikationen 
är att sändaren skall påverka genom att beröra, motivera eller informera mottagaren. Här 
finns en betoning att budskapet anpassas efter syftet. För att ett budskap som en sändare 
(företag) har ska kunna överföras till en mottagare (aktieägare) krävs någon form av 
kommunikationskanal (årsredovisning). Kommunikationen mellan sändare och mottagare 
kan visas med hjälp av Bergströms kommunikationsmodell.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
64 Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). 
65 Ibid. 
66 Kotler, P. (2003).  
67 Bergström, B. (2001). 
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Figur 3: Bergströms kommunikationsmodell 
Källa: Bergström, B. (2001).  
 
Vid visuell kommunikation är det oftast en sändare och flera mottagare, och det kan 
skapas något som liknar en tvåvägskommunikation. Detta innebär att sändaren får någon 
typ av feedback (svar, reaktion) på budskapet från mottagarna. Denna feedback kan 
exempelvis utgöra en ökad efterfrågan av ett företags produkter efter en annonskampanj. 
Av modellen framgår det också att det budskap som sändaren skickar ut, inte når hela 
målgruppen utan endast en del av den, det vill säga mottagarna.68 
 

3.3.2 Kommunikationsproblem 
 
Vid kommunikation mellan sändare och mottagare kan det uppstå svårigheter, detta kan 
bero på olika slag av störningar som leder till att meddelandet inte uppfattas på det sätt 
som var tänkt. Shannon och Weaver 69  identifierade tre problemnivåer vid sina 
kommunikationsstudier: 
 
Nivå A: Tekniska problem - berör hur exakt kommunikationssymbolerna kan överföras70. 
Tänkbara tekniska problem som kan uppstå i samband med förmedling av årsredovisning, 
är att mottagare beställt årsredovisningen via post och den inte kommer fram. Ett annat 
alternativ är att mottagaren försöker ladda ner årsredovisningen via Internet och dess 
nedladdningssida inte fungerar. 
 
Nivå B: Semantiska problem - berör hur noggrant de överförda symbolerna uttrycker den 
önskade betydelsen 71 . Hur väl mottagarens tolkning av meddelandets innebörd 
överensstämmer med den innebörd som avsändaren avsåg, kan bland annat bero på 
mottagarens kompetens. Har läsaren av en årsredovisning inte kunskapen som krävs för 
att förstå innehållet i en årsredovisning blir det svårt för denne att ta åt sig informationen i 
den. Betydelsen inryms i meddelandet vilket innebär att en förbättring av meddelandets 
kodning skulle minska det semantiska problemet.72 
 
Nivå C: Effektivitetsproblem - berör hur effektivt den mottagna betydelsen påverkar 
beteendet på ett önskat sätt73. Shannon och Weaver74 ser att A har kommunicerat effektivt 
med B då B reagerar på det sätt som A vill. Syftet med all kommunikation är att sändaren 
på något sätt vill influera mottagaren. Sändaren förväntar sig att budskapet ska väcka 
uppmärksamhet, intresse, trovärdighet och till slut nå eftersträvad effekt.75 Här kan det 
                                                           
68 Bergström, B.(2001). 
69 Fiske, J. (2001). 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid.  
74 Ibid. 
75 Bergström, B. (2001). 
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vara så att ett företag är sändaren och mottagaren är en bank där en person söker ett lån. 
Det gäller då att banken tolkar informationen i årsredovisningen på rätt sätt så att de kan 
fatta ett rättvist beslut.  
 
De tre problemnivåer vid kommunikation som behandlats ovan är ömsesidigt beroende 
av varandra. Dessa är viktiga att studera för att förstå hur det går att förbättra processens 
noggrannhet och effektivitet.76 
 
Shannon och Weaver77 utvecklade en modell för att förklara dessa tre problemnivåer. 
Anledningen till att vi valt att ta med denna modell är för att den är enkel och ger en bra 
bild av hur en kommunikationsprocess går till.  
 
  
           Signal  Mot-                   mot-  
                     tagen 
                                                                                                   signal  

                   
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
Källa: Fiske, J. (2001). 
 
 
I Shannon och Weavers78 modell presenteras kommunikation som en enkel och linjär 
process. Kommunikationsprocessen börjar med att informationskällan väljer utifrån en 
rad olika meddelanden vilket meddelande som ska sändas. Sändaren omvandlar sedan 
detta meddelande till en signal som sänds via en kommunikationskanal till mottagaren. 
När en signal skickas till en mottagare så utsätts signalen för brus, vilket är ett störande 
moment mellan sändare och mottagare vid kommunikation. Brus innefattar allt som leder 
till att den avsedda signalen blir svårare att avkoda på ett korrekt sätt. Med andra ord så 
förvanskar ”brus” sändarens avsikter. Vid förmedling av en årsredovisning kan bruset 
bestå av att mottagaren inte förstår materialet i den.79 
 

                                                           
76 Fiske, J. (2001). 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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3.3.3 Feedback 
 
Något som Shannon och Weavers 80  kommunikationsmodell inte tar hänsyn till är 
feedback. Feedback är de reaktioner mottagaren skickar tillbaka till sändaren och är 
viktigt för en framgångsrik kommunikation. Med hjälp av feedback får sändaren 
möjligheten att utveckla sitt budskap så att det bättre passar mottagarnas behov.81 Ju mer 
sändarens avsikt med meddelandet överensstämmer med mottagarens upplevelse, desto 
effektivare blir budskapet82. Feedback leder också till att mottagarna känner sig delaktiga 
i kommunikationen83.  
 
En form av feedback som företag får på sina årsredovisningar är de tävlingar som 
arrangeras för bästa årsredovisning.  Det är bland annat investerarmagasinet IR-Real och 
undersökningsföretaget Enterprise.com som med hjälp av experter betygsatt 1100 bolags 
årsredovisningar. Deras bedömning visar att svenska årsredovisningar håller världsklass, 
bland de svenska bolagen är SCA bäst med en tredje plats i världen. Dessutom utsågs 
SCA till bästa årsredovisning av Stockholmsbörsen 2004. De kriterier som bedöms är 
exempelvis hur tydliga de är med sina marknadspositioner, kunder och trender. Även att 
årsredovisningens finansiella information är tydlig samt att årsredovisningen skall vara 
lättillgänglig.84 
 

3.4 Profilering 
 
Eftersom profilering är viktigt för att ett företag ska nå ut med sina kommunikationsmål 
anser vi att detta är en faktor att ta hänsyn till då företag ska marknadsföra sig genom 
sin årsredovisning. Nedan väljer vi med anledning av ovanstående att redogöra för detta 
avsnitt. 
 
Ett företags kommunikationsstrategi fordrar att ta hänsyn till alla intressenters behov av 
information. Detta benämns profilering och är en av de strategier som ett företag kan 
använda sig av för att nå ut med sin kommunikation. Ett företags profilering behandlar i 
första hand företaget i sig. De frågor som betonas är vad företaget står för och hur de 
önskar profilera sig.85 Det främsta syftet med profileringsstrategin är att skapa en så 
gynnsam bild som möjligt av företagets verksamhet och dess utbud. Det som kan vara 
problematiskt för företagen är att det kan råda motsättningar bland företagets intressenter 
i hur de uppfattar företagets verksamhet. Ledningen tvingas då till att identifiera och 
värdera varje enskilt segment och därefter bedöma dess strategiska värde.86 
 

                                                           
80 Fiske, J. (2001). 
81 Fill, C. (1999). 
82 Kotler, P. (2003). 
83 Fiske, J. (2001). 
84 Gianuzzi, M. (2005) 
85 Fill, C. (1999). 
86 Holm, O. (2002). 
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En organisation har möjlighet att framställa sig på ett sätt som är gynnsamt. Detta sker 
genom en rad ledtrådar som de visar omgivningen genom olika kommunikationskanaler. 
Ledtrådarna måste vara tydliga då de ska tolkas av intressenterna som sedan skapar en 
bild av företaget. Intressenternas tolkning kommer från den bild företaget ger, denna bild 
kan i sin tur påverka företagets verksamhet på olika sätt. Ett sätt är att den kan påverka 
hur personalen uppfattar företaget, detta kan i sin tur påverka dess arbetsprestation.87 
 
Det finns tre stycken begrepp som är avgörande när det gäller att utveckla ett företags 
profil, dessa är personlighet, identitet samt image88. 
 
Företagets personlighet kommer delvis från dess kultur, det vill säga dess kärnvärden och 
tro, dessa är i sin tur en del av företagets filosofi89. Ett företags personlighet har samma 
egenskaper som en individs personlighet. En verksamhets karaktäristika består därmed av 
ett set av känslor som tillsammans utgör personligheten.90 Det som är nödvändigt för ett 
företags personlighet är den strategi som företaget använder sig av. Alla som innefattar 
organisationen, från ledningen till dess anställda kan likställas med organisationens 
personlighet. Ett företags personlighet är vad företaget i grund och botten är.91  
 
En organisations marknadskommunikation är starkt förenad med dess identitet. Identitet 
kan likställas med ett märke som kännetecknar vad verksamheten står för92. Identiteten i 
ett företag har till syfte att guida företaget i dess utveckling och koordinering när det 
gäller att välja profileringsstrategi. I regel lägger företag ner för lite resurser på att i detalj 
ange företagets märkesidentitet. Detta kan bland annat bero på att det inte finns någon på 
företaget som har i primär arbetsuppgift att skapa märkesidentitet. Om det råder 
oklarheter angående företagets identitet, ger den inte tillräckliga riktlinjer som företaget 
kan följa. Om verksamhetens identitet är otydlig kan det i värsta fall resultera i att 
företagets märke blir oväsentligt eller inte har ett samband med företagets - samt 
produkters/tjänsters kärnvärden.93  
 
Organisationen har möjlighet att bestämma hur märket ska se ut, vilket bland annat 
innefattar färgsättning, formen samt fastställa vilket meddelandet skall vara. Märket 
representerar därefter företaget, och bilden kan vara svår att ändra efter att den nått ut till 
omgivningen.94 Det gäller därmed att företaget skapar och utvecklar en identitet som 
företaget kan förmedla till omgivningen 95 . Den image ett företag har är skapad av 
omgivningen. Image är inte något som existerar i ett företag, utan är en uppfattning om 
företaget hos dem som inte tillhör organisationen.96  

                                                           
87 Fill, C. (1999). 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Aaker, D. (1996). 
91 Fill, C. (1999). 
92 Ibid.  
93 Aaker, D. (1996). 
94 Fill, C. (1999). 
95 Holm, O. (2002). 
96 Fill, C. (1999). 
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Om omgivningen har en positiv bild/image av företaget ger det företaget en stor 
konkurrentfördel. Imagen är därmed en stark barriär mot andra företag att etablera sig på 
marknaden.97 Imagen baseras på det som är synligt, huvudsakligen märket som företaget 
själva skapat. Den bild omgivningen har av företaget ändras sällan, utan kan förbli 
densamma oavsett om den stämmer eller inte.98  
 
Skillnaden mellan identitet och image bildar ett gap. Att minska gapet anger 
kommunikationens främsta uppgift, det vill säga att få intressenternas bild att samstämma 
med företagets egen syn på verksamheten.99  
 

3.5 Marknadsmix   
 
För att företag ska kunna nå ut med profileringen krävs det att de väljer en mix av 
konkurrensmedel för att nå önskad måluppfyllelse. I detta avsnitt har vi valt att 
presentera den klassiska marknadsmixen med de fyra P:na, med tyngdpunkt på påverkan. 
 
En beslutsfattare i ett företag skall utifrån de utsatta målen välja det handlingsalternativ 
som bäst uppfyller de mål som leder till önskvärd framtida utveckling. Inom 
marknadsföringen finns faktorer och omständigheter som en beslutsfattare till stor del 
kan styra, men det finns även givna förutsättningar som inte går att kontrollera. Utifrån 
rådande förutsättningar är det marknadsförarens uppgift att identifiera vilken mix av 
konkurrensmedel som ger önskad måluppfyllelse.100  
 
De fyra P:na är en mycket välkänd och använd modell över vilka konkurrensmedel en 
marknadsmix ska innehålla. Den innefattar produkt, pris, plats och påverkan. 
Marknadsföraren ska fatta beslut om produkten och dess egenskaper, prissättning, 
distributionskanaler och vilka kommunikationssätt som ska användas.101  Under årens 
lopp har många olika versioner av de fyra P:na presenterats. Inom tjänstemarknadsföring 
har de fyra P:na utökats med tre nya P:n vilka är personal, fysisk omgivning (physical 
environment) och process som syftar på produktens hela utveckling, från produktion till 
användning.102  
 
Vi har dock valt att beskriva den klassiska marknadsmixen med de fyra P:na. En av dessa 
är påverkan, vilken avser alla de aktiviteter som ett företag använder sig av i syfte att 
kommunicera med omgivningen103. Eftersom vi med hjälp av vår uppsats undersöker hur 
årsredovisningen fungerar som kommunikationsmedel/marknadsföringskanal har vi valt 
lägga störst vikt på påverkan. 
 

                                                           
97 Adcock, D. (2000). 
98 Fill, C. (1999). 
99 Ibid. 
100 Axelsson, B. & Agndal, H. (2005). 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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3.5.1 Produkt 
 
Grundläggande för all ekonomisk verksamhet är en produkt eller ett erbjudande. Företag 
har som syfte att få kunder att köpa deras produkt eller tjänst framför andra företag. För 
att kunna åstadkomma det behöver produkten ha egenskaper som tilltalar en kundkrets 
mer än vad konkurrenterna gör, det vill säga vara bättre på något sätt. Det är därför 
viktigt för ett företag att välja en lämplig strategi och differentiera sig på något sätt.104  
Dessa aspekter kan vara viktiga för ett företag att ta hänsyn till då de framställer sin 
årsredovisning. 
 
För beslutfattaren i marknadsföringsfrågor är det väsentligt att göra produkt- 
differentiering relevant och distinkt. Differentieringen brukar baseras på skillnader i 
produktens fysiska utformning, tillgänglighet, pris, service samt image.105 Detta gäller 
även då företag ska framställa sina årsredovisningar, de kan då differentiera sig genom att 
exempelvis satsa mycket på dess layout.  Det finns ett antal produktfaktorer som är 
viktiga för ett företag att ta hänsyn till. De ställningstaganden ett företag bör göra är val 
och utveckling av nya produkter, prioritering mellan existerande produkter och 
avveckling av föråldrade produkter.106  
 

3.5.2 Pris 
 
Pris är ett viktigt medel mot konkurrenter. Priset sänder ut signaler till intressenterna om 
produktens egenskaper. Eftersom ett företag kan ändra priset omgående, är det ett snabbt 
och effektfullt verktyg mot konkurrenter.107 Företag bör prissätta produkterna så högt det 
går utifrån deras fastställda strategi utan att försäljningsvolymen minskar. Det är därför 
vanligast att försöka välja den intäktsnivå som genererar störst vinst efter att alla 
kostnader är avdragna. Prissättningen av en produkt bestäms ofta utifrån metoderna 
kostnadsbaserad prissättning, prissättning baserad på det värde som kunden anser att 
produkten har och slutligen kundens villighet att betala utifrån de alternativ 
konkurrenterna erbjuder.108 Företag bör även vara fullt medvetna om vilken position 
produkten har i produktlivscykeln eftersom de kan använda sig av olika 
prissättningstrategier med olika resultat som följd109. 
 

                                                           
104 Kotler, P. (1999). 
105 Ibid. 
106 Axelsson, B. & Agndal, H. (2005). 
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3.5.3  Plats 
 
Plats eller distribution innefattar de aktiviteter ett företag gör för att få sina produkter 
tillgängliga för kunden. De kan välja att sälja varor själv eller genom detaljister, 
grossister eller andra mellanhänder. Det system som lämpar sig bäst är individuellt, men 
det kräver noggranna överväganden av för och nackdelar av de olika kanaler och 
mellanled som finns.110 Återförsäljarens roll är att göra produkterna lättillgängliga för 
kunderna samt att varorna passar deras affärsidé. En återförsäljare kan exempelvis välja 
att ha ett brett sortiment med stora valmöjligheter för kunderna, eller att ha ett unikt utbud 
av varor samt hög grad av service. Varje företag bör dels analysera hur distributionen av 
produktionsresurser till dem själva fungerar, dels hur distributionsprocessen av deras 
egna produkter till kunden fungerar.111 
 

3.5.4 Påverkan 
 
Det fjärde P:et är påverkan och avser alla de aktiviteter som ett företag använder för att 
kommunicera med omgivningen och deras olika intressenter på marknaden. Det är 
vanligt att använda kommunikationsmodeller som utgångspunkt när påverkan diskuteras, 
som exempelvis sändare/kommunikation - meddelande - kanal - mottagare. En avsikt 
med kommunikation är att tillsammans med de andra tre P:na leda mottagaren genom de 
olika faserna i köpprocessen. Kommunikation handlar om vilken effekt sändaren vill 
åstadkomma hos mottagaren. Syftet kan vara att nå ut med någon form av information 
eller att påverka mottagarens värderingar och attityder till företaget och dess 
produkter/tjänster. Skapar kommunikationen en känslomässig positiv inställning till 
produkten hos mottagaren, så finns det större möjligheter att mottagaren köper något.112  
Syftet kan också vara att företaget positionerar sig, skapar medvetande hos kunder, 
framhäver fördelar eller bygger en ny image113. Kommunikationsverktygen delas in i fem 
klasser: reklam, säljstöd, PR, försäljare, direktmarknadsföring114. 
 
Reklam är det effektivaste verktyget för att öka kännedomen om ett företag. Reklam är 
även svårslaget när det gäller kostnadseffektivitet för att nå ut till så många som möjligt 
till lägsta kostnad. Med kreativ reklam kan en kampanj förbättra ett företags image och 
även öka acceptansen för varumärket. Men den mesta reklamen är inte kreativ utan är 
likartad med konkurrenternas. Är ett företags reklam, en i mängden, kan det vara bättre 
att kommunicera genom andra kommunikationsverktyg. Reklam är slagkraftigast när den 
riktar sig emot en specifik målgrupp. Reklamen når då ut till fler potentiella kunder och 
har större genomslagskraft hos dem. Ett företag har fem olika moment att ta hänsyn till 
när de tar beslut om reklam; mål, budskap medium, pengar samt mätmetoder. Oftast leder 
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inte reklam till omedelbar försäljning utan påverkar kunders kognition och affektion 
istället för själva handlingen115.  
 
Ofta är det säljstöd som slutligen leder till köpbeteendet116. Säljstöd är en säljfrämjande 
och kortsiktig åtgärd som kan rikta sig mot alla intressenter i deras nätverk för att skapa 
mervärde för dem117. Den andra delen av säljstöd är kundstöd och har som följd att det 
minskar kundens varumärkestrogenhet och frambringar en utjämning mellan 
varumärken118.      
 
PR är en åtgärd som skapar attityd och gemensamma åsikter bland företagets intressenter. 
Genom aktiv dialog med intressenterna kan företaget förbättra sin position och strategi 
genom att försöka uppfylla intressenternas önskemål. Under senare år har PR ökat i 
betydelse för företagen på grund av dess effektivitet och slagkraft.119 Det finns flera olika 
metoder att utföra PR efter. En modell som visar de olika verktyg som finns tillgängliga 
inom PR benämns PENSILS: P = Publikationer (ex. årsredovisningar) E = Evenemang 
(ex. sponsring) N = Nyheter (ex. fördelaktiga pressreleaser) S = Samhällsengagerade 
aktiviteter (ex. bidrag till samhällsbehov) I = Identifieringsmedier (ex. visitkort) L = 
Lobbying (ex. ansträngningar för att motverka ofördelaktig lagstiftning) S = Socialt 
ansvariga aktiviteter (skapa gott rykte om sitt sociala ansvar). Denna mall är speciellt 
användbar när den vanliga reklamen har förlorat en del av sin varumärkesbyggande kraft 
och storleken på säljstödet är större än optimal nivå.120 
 
Försäljare i ett företag är ett väldigt dyrt marknadskommunikationsverktyg, framförallt 
de säljare som är på resande fot och letar kunder. Fördelen är att en säljare är effektivare 
än direktreklam och annonsering. En anledning till det är den personliga direktkontakten 
samt integrationen som uppstår när en säljare möter en kund. Ett företags behov av 
försäljare varierar beroende på hur avancerad produkten eller tjänsten är, ju mer 
avancerad desto större behov.121 
 
Direkt marknadsföring är en strategi som används för att skapa och vårda en personlig 
dialog med kunden. Direkt marknadsföring förknippas med direktreklam/direktpost, men 
i och med IT utvecklingen har en mängd olika media införts som kan användas för att 
effektivt kommunicera med individuella kunder. Alla delar av promotion mixen kan 
användas med direkt marknadsföring för att stödja och bygga värdefulla relationer med 
konsumenter och intressenter i nätverket. Direktpost kan vara dyrt och bör därför 
användas för annat än att skapa ökad medvetenhet.122 
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3.6 Relationsmarknadsföring 
 
I detta avsnitt har vi valt att behandla några relationer som kan vara av värde för företag 
gällande arbetet med årsredovisningen. Dessa relationer kan vara av betydelse för 
företagets intressenter och skapa ett mervärde för dessa användare.   
 
Relationsmarknadsföring introducerades under 1980-talet och är fortfarande ett ganska 
nytt begrepp under utveckling123. Det finns olika definitioner på relationsmarknadsföring, 
Gummesson 124  definierar det följande; ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring 
som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”. En annan definition är enligt 
Berry (refererad av Echeverri, Edvardsson - 2002); ”den aktivitet som syftar till att 
attrahera, upprätthålla och i komplexa serviceorganisationer, befrämja 
kundrelationer”125. För att en relation ska uppstå måste det finnas minst två parter som 
har någon kontakt med varandra. Relationen mellan leverantör och kund betraktas vara 
den fundamentala i marknadsföring. När flera relationer skapas och det generellt sett blir 
komplexare, uppstår ett nätverk. Oavsett hur komplexa relationer är så måste parterna i 
en fungerande relation genomföra aktiviteter och samspela med varandra, det heter 
interaktion.126 
 
Företag som har relationsorienterad marknadsföring har ett långsiktigare tidsperspektiv 
samt en villkorlig syn på marknadsföring. Priskänsligheten för dem kan vara mindre 
eftersom de ofta skapat ett mervärde för kunden som därmed har lett till kundlojalitet. 
Även i relationsmarknadsföring är det viktigaste marknadsföringsmålet kunderna, men 
till skillnad från det traditionella marketing mix synsättet där den enstaka transaktionen 
står i centrum, ligger fokus på att bygga upp och utveckla kundrelationer. 
Framgångsmåttet är därmed långsiktig kundtillfredsställelse, bland annat för att det är 
mer lönsamt att sälja till en existerande kund än att ständigt behöva leta efter nya.127 
 
Gummesson har delat in relationsmarknadsföring i trettio olika relationer i syfte att göra 
det lättare för företag att använda sig av det i sin marknadsplanering och i genomförandet 
av marknadsföringsaktiviteter128. Vi har valt ut några av de 30 relationerna som kan vara 
av värde för företagen gällande arbetet med årsredovisningen och som även kan vara av 
betydelse för intressenterna. En del av marknadsföringen i årsredovisningen kan också ha 
som funktion att uppfylla vissa av relationernas syften.  
 
Relation 1: Relationen mellan leverantör och kund. Företaget är här leverantör då den 
förmedlar årsredovisningen och mottagaren av den är kunden. Istället för traditionell 
marknadsföring och massmarknadsföring så är interaktiv marknadsföring viktigare i 
relationsmarknadsföring Det kan ske ett samspel ansikte mot ansikte mellan parterna för 
att kunden ska må bättre.129 Detta möte kan bland annat uppstå på bolagsstämman eller i 
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samband med att företaget överlämnar offert till kund. Nöjda kunder är positiva för ett 
företags försäljning och det gäller då att alla anställda i ett företag har personlig kontakt 
med kunder när tillfälle ges.130 Det viktigaste momentet för ett tjänsteföretag är den 
interaktiva marknadsföringen, det vill säga själva mötet med kunden, där information kan 
utbytas.131 
 
Relation 12: IT – den elektroniska relationen. IT- kommunikationen har fått en stor 
betydelse som infrastruktur och som relationsverktyg mellan företag och intressenter. 
Företags produktion, leverans och marknadsföring integreras till en helhet med hjälp av 
Internet och underlättar marknadssegmenteringen. Företag som inte använder sig av 
elektroniska nätverk och dess fördelar har inte samma konkurrenskraft på marknaden.132    
IT utvecklingen har skapat nya möjligheter för marknadsföringen av tjänster och 
produkter och kan understödja försäljningen. Internet är ett bra medium för PR och sales 
promotion av den anledningen att det är lätt att publicera olika slags nyhetsmaterial utan 
att behöva påverkas av externa krafter. Hemsidor kan även vara mer dynamiska och 
passande för varierande spridning av information, dock kan det uppfattas som mindre 
trovärdigt.133 Det som åsyftas med den elektroniska relationen är årsredovisningen som 
går att finna på företagens hemsida. 
 
Relation 13: Parasociala relationer – objekt, symboler. Ofta är företags relationer till 
kunder och/eller intressenter opersonliga, trots det är bilden av företaget som förmedlas 
genom marknadsföring viktig. Dessa relationer tydliggörs i associationer till varumärken, 
företagsnamn eller andra symboler. Företag kan välja en positioneringsstrategi för att 
tilldela en produkt eller tjänst en egen position, där den förknippas med 
företagets/varumärkets image. 134  Begreppet image står för hur målgruppen eller 
omgivningen uppfattar ett företag och riktar sig mot interna och externa intressenter135. 
 
Relation18: Personliga relationer och sociala nätverk. Att upprätta och vårda sociala 
nätverk är en av de väsentligaste uppgifterna för marknadsledningen, företagsledningen 
och försäljare med flera. De sociala nätverken kan till och med vara viktigare för företag 
än professionella relationer. Sociala nätverk och personliga relationer existerar inom 
marknader, men de uppstår även i andra sammanhang som inte är relaterade till 
affärsmiljön. Sociala relationer som har skapats till en intressent kan vara avgörande för 
framgången.136 Då företag förmedlar sin årsredovisning till sina intressenter kan det ses 
som ett sätt att vårda den sociala relationen. 
 
Relation 21: Kunskapsrelationen. Kunskap ligger till grund för samarbeten, förenar och 
förändrar branschstrukturer samt att förutsättningarna för teknologi påverkas137. För att 
en intressent ska förstå den information som han/hon tar del av i en årsredovisning 
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förutsätter det vissa förkunskaper hos mottagaren. Enligt Badaracco (refererad av 
Gummesson - 1996) karaktäriseras kunskapsrelationer av följande; syftet med företags 
allianser är ofta inlärning och skapande av kunskap. Kunskapsrelationer är komplexa 
nätverk som bör vara mer personliga än produktrelationer. Produktrelationer inrättas 
främst med konkurrenter, medan kunskapsrelationer även etableras med intressenter som 
universitet, uppfinnare, konsultföretag, kunder, utbildare, leverantörer, byråer och 
personal.138  
 
Relation 23: Den massmediala relationen. Massmedier bevakar ständigt vad som sker på 
marknader och i företag genom exempelvis samhällsuppdrag. Företag kan bara påverka 
media i en begränsad skala, medan media kan ha större påverkan på marknadsföringen. 
Denna relation faller under marknadsföringsverktyget Public Relations (PR). Syftet med 
PR är att maximera företagets goodwill med hjälp av relationer till intressenter. 
Relationerna med dem kan bland annat röra sig om kommunen, facket, aktiemarknaden 
samt samhället i stort. Kontakten med massmedia skapar tre relationer som har inverkan 
på marknadsföringen. De är; relationen mellan företag och massmedia, relationen mellan 
massmedier och deras publik, relationen mellan företag och dem som exponeras för 
massmedial påverkan. Vissa av medias målgrupp är företagets kunder eller potentiella 
kunder, medan andra är intressenter som personal, finansiärer, politiker och lagstiftare.139 
 
Relation 27: Intern marknadsföring. Intern marknadsföring riktar sig mot den egna 
organisationen, främst till personalen. Den interna marknadsföringen och dess budskap 
bör grundas på företagets affärsidé, mål, verksamhetsplaner och så vidare.140 Företag som 
använder sina visioner och mål i sitt budskap till de anställda kan då presentera en 
konsekvent bild av företaget när de arbetar med externa aktörer. Ett syfte med intern 
marknadsföring är således att de anställda får överensstämmande information och 
kunskap.141 Intern marknadsföring kan medverka till en ökad motivation hos de anställda 
och att servicekulturen förbättras. Medarbetarna i företagets alla led får ett större 
marknadsföringstänkande och i sin tur bättre funktionella kvalitéer som leder till att 
företagets image och profil på marknaden påverkas positivt.142 Interna marknadsföring 
vänder sig inte bara till personalen utan även andra aktörer i nätverket, exempelvis 
leverantörer. Intern marknadsföring har även funktionen att skapa relationer mellan 
ledning, anställda och andra interna intressenter. Gränsen mellan intern- och extern 
marknadsföring suddas ut och effektiv intern marknadsföring blir en förutsättning för 
effektiv extern marknadsföring.143  
 
Relation 29: Relationen till externa leverantörer av marknadsföringstjänster. Flera av de 
arbetsuppgifter som finns inom marknadsföringen i ett företag utförs ofta av externa 
leverantörer. Dessa leverantörer skapar ömsesidiga relationer med företagets 
marknadsorganisation och blir en del av deras nätverk. De externa leverantörernas 
tjänster kan delas in i tre kategorier: Tjänster gällande marknadsföring i samband med 
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fysisk hantering av produkter, exempel distributörer och lagerhållare som kan vara 
grossister och detaljister. Tjänster som berör försäljning, att tillhandahålla order. Kan 
vara detaljister, grossister, agenter och mäklare som nödvändigtvis inte är i kontakt med 
produkten fysiskt, exempelvis telemarketing. Den tredje kategorin är olika konsulttjänster 
som exempelvis utförs av reklambyråer, Internetkonsulter och marknadsföringsbyråer. 
Sådana konsultföretag är huvudsakligen rådgivande kunskapsföretag men kan även vara 
ansvariga för produktionsmässigt arbete som tryckning av broschyrer, skapande av 
hemsidor eller intervjuer av kunder.144 Även företags årsredovisningar brukar framställas 
tillsammans med reklambyråer 145 . Nästintill alla företag har idag relationer med 
reklambyråer. Det har blivit allt viktigare med parasociala relationer (relation 13) och 
därmed individuellare interaktion med kunderna där reklamen skräddarsys. 146  Vissa 
reklambyråer hjälper företag med utformningen och arbetet kring hemsidor, syftet kan 
vara att överbygga brister i informationen och perceptuella problem147.  
 
Relation 30: Ägar - och finansrelationen. Att resultaten av företagens marknadsföring till 
stor del styrs av trogna kunder är givet, men att trogna ägare påverkar resultaten genom 
finansiering och styrning har fått mindre uppmärksamhet. Ägarna kan vara aktiva eller 
passiva, små eller stora, investera mycket eller lite och så vidare. Förutom att ägarna 
investerar i verksamheten brukar företag ha andra finansiärer, framförallt banker och 
finansbolag, men likaså kunder och leverantörer. Ägarrelationen kan påverka kundernas 
inställning till företaget och för att skapa en positiv företagsimage, är det viktigt att 
förevisa framgångar genom hög och stigande aktiekurs. Beroende på vilken 
ägandemodell som förekommer i ett företag påverkar marknadsföringen intressenterna 
olika mycket. Relationerna mellan företagsledningen, marknadsledning samt ägarna (ofta 
representerade i styrelsen) får störst betydelse, ibland påverkas även relationen mellan 
ägare och kunder.148  
 
Företag som introduceras på börsen ställs inför nya krav eftersom antalet berörda 
intressenter blir fler. Dessa relationer heter Investor relations (IR), och innefattar 
relationerna till investerare, såväl stora institutionella investerare som mindre; små 
aktieägare, finansanalytiker, ekonomijournalister samt börser.149  
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4 FÖRETAGSPRESENTATIONER OCH INTERVJUER 
 
I detta avsnitt har vi valt att sammanställa de intervjuer med företag som vi har 
genomfört. Innan respektive intervju har vi valt att ge en kort beskrivning om företaget, 
detta för att läsaren ska vara medveten om verksamhetens syfte innan denne tar del av 
intervjun. Vi har delat in intervjuerna i börsnoterade - och icke börsnoterade företag, 
syftet med indelningen är att förtydliga den jämförelse vi valt i vår problemformulering 
som vi redogör för i analyskapitlet. 
 

4.1 Börsnoterade företag 
 
Nedan följer företagspresentationer samt en sammanställning av de intervjuer vi 
genomförde med de börsnoterade företagen.  

4.1.1 Företagspresentation SCB 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) är en förvaltningsmyndighet för officiell och annan statlig 
statistik. De hade 2004 cirka 1 400 anställda och en omsättning på 910 miljoner kronor 
(varav 441 miljoner kronor i anslag). Myndigheten har som syfte att förse allmänheten 
och andra användare med kvalitativ statistik som kan användas som underlag för beslut 
och forskning inom alla möjliga områden. SCB är en av de ledande 
statistikproducenterna inom exempelvis områden som; arbetskraftsundersökningar, 
undersökningar om levnadsförhållanden och konsumentprisindex. Deras verksamhetsidé 
bygger på att kunna förädla data till statistisk information genom hög kompetens inom 
metod, personal och teknik. Statistiken ska vara relevant, opartisk och grundas på 
vetenskapliga grunder. Deras vision är att bli ledande i Världen på att utveckla, producera 
och sprida statistik.150  
 

4.1.2 Intervju SCB 
 
Vi kontaktade Gertrud Hammelin som har arbetat på SCB i 30 år. Hennes arbetsuppgift 
är att vara koordinator för årsredovisningsarbetet. Det huvudsakliga budskap som SCB 
vill förmedla med hjälp av årsredovisningen är sin vision, som består av att vara ledande i 
världen på att utveckla och sprida statistik.  För att nå ut med bland annat detta budskap 
anordnar SCB konferenser, kurser och seminarier.  De skickar även ut riktade säljbrev 
och de ger ut en egen kundtidning. Kostnaderna för SCB:s marknadsföring uppgick 2004 
till cirka 10,8 miljoner kronor.  
 
Gertrud anser inte att huvudsyftet med SCB:s årsredovisning är att använda den i 
samband med marknadsföring, men dock att den kan ses som en del i den institutionella 
marknadsföringen. Den del i SCB:s årsredovisning som kan räknas som marknadsföring 
är enligt Gertrud verksamhetsbeskrivningen, där beskriver SCB hur de kan göra statistik 
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på nästan vad som helst. Hon uppskattar att cirka 50 procent av deras årsredovisning 
består av marknadsföring medan den andra halvan utgörs av den finansiella lagbundna 
delen. Hon tror vidare att det är mer marknadsföring i vanliga affärsverksamheters 
årsredovisningar än hos statliga myndigheter, detta på grund av att de inte har aktieägare 
och kunder på samma sätt. 
 
SCB sköter utformandet av årsredovisningen helt själva. Texterna skrivs av olika 
avdelningsrepresentanter och de har en egen grupp som gör alla diagrammen som finns i 
årsredovisningen. Eftersom SCB sysslar med statistik så innehåller deras årsredovisning 
mycket diagram. För att framställa SCB:s senaste årsredovisning lades det ner 765 
timmar och den kostade 50 000 kronor att trycka.   
 
Den nytta som SCB får ut av att skriva en årsredovisning är enligt Gertrud att de på detta 
sätt kan visa sin uppdragsgivare vad de gör. De vill även med hjälp av årsredovisningen 
ge företaget ett rykte som ett välfungerande företag. De intressenter som de riktar sig mot 
med sin årsredovisning är regeringen, revisorerna, departement och olika kunder. De som 
får årsredovisningen skickad till sig är olika departement och myndigheter samt de 
nordiska statiska centralbyråerna. Årsredovisningen skickas även med i samband med att 
de lämnar offerter. 
 
Enligt Gertrud är det viktigt att språket i årsredovisningen är lättbegriplig så att inte 
informationen i årsredovisningen feltolkas. Vidare tycker hon kanske att språket i deras 
årsredovisning borde vara mer lättförståeligt än vad det är i dag.  
 
SCB lägger störst tyngdpunkt på den finansiella delen i årsredovisningen. I jämförelse 
med andra marknadsföringskanaler får årsredovisningen ett lågt värde. Detta påstående 
grundar Gertrud på att årsredovisningens huvudsakliga syfte inte är att fungera som en 
marknadsföringskanal. Utgiften för årsredovisningen utgör cirka fem procent av 
kostnaderna för SCB:s totala marknadsföring.  
 
I år fick SCB positiv respons på sin årsredovisning i form av att de vann en tävling för 
bästa statlig årsredovisning. De tävlingar som anordnas i bästa årsredovisning är inget 
som vi satsar på att vinna säger Gertrud Hammelin på SCB, men det är alltid roligt när 
det går bra.  
 
En tydlig skillnad som Gertrud lagt märke till i arbetet med årsredovisningar, är att det 
idag finns fler krav på vad en årsredovisning ska innehålla. Gertrud förmodar att 
utvecklingen kommer att fortsätta i den riktningen. Hon tror vidare att årsredovisningarna 
kommer att innehålla mer marknadsföring i framtiden än vad de gör idag.  

4.1.3 Företagspresentation Holmen 
 
Holmen är en koncern inom skogsindustrin som producerar tidnings- och journalpapper 
samt kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Holmen producerar även trävaror 
och äger skogs- och krafttillgångar. Nettoomsättningen uppgick 2004 till 15,7 miljarder 
kronor och dess huvudmarknad är Europa. Företagets A och B aktie har varit noterade på 
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Stockholmsbörsen sedan 1936, och finns på listan för de mest omsatta aktierna. 
Koncernen har cirka 4900 anställda runt om i världen. Holmen har som mål att växa mer 
än marknaden, detta genom att erbjuda attraktiva produkter, aktiv marknadsföring och 
produktutveckling. Holmen fokuserar på kvalitet, kostnadseffektivitet samt hög 
kompetens hos sina medarbetare för att säkra Holmen långsiktigt.151 
 

4.1.4 Intervju Holmen 
 
Vi intervjuade Christer Lewell som är informationsdirektör på Holmen, han har arbetat 
inom koncernen i 18 år. Enligt Christer vill Holmen med sin marknadsföring nå ut med 
många budskap, men det främsta är att framställa Holmen som ett stabilt företag med bra 
avkastning. För att nå ut med dessa budskap använder de sig av olika 
marknadsföringskanaler, dessa är; årsredovisningen, hållbarhetsredovisning, 
aktieägartidning, Internet, pressmeddelanden, arenareklam, personaltidning samt 
personliga framträdanden. Sammanlagt lägger de ner cirka 15 miljoner kronor per år på 
marknadsföring. 
 
Holmen ser årsredovisningen som ett sätt att marknadsföra sig och de viktigaste 
målgrupperna är aktieägarna, analytiker samt ekonomijournalister. Företaget använder sin 
egen kartong till omslaget på årsredovisning som ett sätt att profilera sig, i övrigt kan 
profileringen ses som ”strömlinjeformad”. Utformandet av årsredovisningen sker främst 
internt, den externa hjälp de får avser bilder och layout. Som nämnts i teoriavsnittet är 
produktionen av en årsredovisning väldigt resurskrävande, för Holmens del ligger 
kostnaden på runt två miljoner kronor per år. Stor del av kostnaden utgörs av kostnaden 
för porto och distribution.  
 
Den nytta som Holmen vill uppnå med årsredovisningen är att de vill nå ut med de 
budskap som nämndes ovan, och den funktionen anser de att årsredovisningen uppfyller. 
Holmen ser inte årsredovisningen som en ren reklamkanal trots det utgör 
marknadsföringen trettio procent av årsredovisningen. Enligt Christer kan 
verksamhetsbeskrivningen ses som en form av marknadsföring, ”men även kartongen på 
omslaget beskriver företaget i årsredovisningen, och det ser jag som marknadsföring”. 
Att marknadsföra sig genom årsredovisning är viktigt då den når ut till de huvudsakliga 
intressenterna, vilka är främst aktieägarna men även analytiker/placerare och journalister. 
Företaget delar ut sin årsredovisning i samband med bolagsstämman, men skickar även ut 
den via post till aktieägarna, ekonomijournalister samt till stora placerare. 
 
Enligt Christer är det viktigt att ständigt utveckla årsredovisningen. Holmen har enbart 
fått positiv respons hittills från styrelsen och ägarna.  Denna positiva respons kan bero på 
att Holmen prioriterar att årsredovisningen ska vara lättförståelig. De använder sig även 
av mycket bilder i jämförelse med sina konkurrenter. Då Holmen har som ambition att 
vem som helst ska kunna ta del av informationen har de stora förväntningar på att 
intressenterna ska förstå budskapet.  
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Holmen lägger störst tyngdpunkt på redovisningen eftersom denna del ska finnas med 
enligt lag. Men enligt Christer kommer det hela tiden nya redovisningsregler som ökar 
risken för missförstånd då en läsare ska ta del av årsredovisningen. 
 
Eftersom Holmen inte gör någon broschyr som enbart beskriver företaget har 
årsredovisningen en viktig roll i samband med att företaget ska marknadsföra sig. Den 
har högt läsvärde precis när den kommer ut, men det negativa med årsredovisningar är att 
informationen i den blir inaktuell då den enbart ges ut en gång om året. Därför ser de att 
deras aktieägartidning har större betydelse i detta sammanhang då utgivningen sker 
löpande. 
 
Arbetet med en årsredovisning kräver stora resurser i form av tid och pengar jämfört med 
andra marknadsföringskanaler. Tre till fyra månader efter att en årsredovisning har getts 
ut, påbörjas arbetet med nästa års upplaga. 
  
Enligt Christer är årsredovisningen på Internet relativt viktig och det finns vissa tendenser 
på att det blir allt viktigare. Detta då allt fler föredrar att läsa årsredovisningen på nätet 
istället för en tryckt variant. Han betonar därför att det blir allt viktigare att göra en bra 
nätversion där det är att lätt att navigera.  
 
1995 vann Holmen pris för bästa årsredovisning, men enligt Christer motiveras de inte av 
dessa tävlingar då det inte är ett självändamål att hamna högt i tävlingarna. Vid 
framställning av en årsredovisning krävs idag mer information än tidigare. Något som har 
underlättat är dock att företaget har möjlighet att jobba online. Christer tror att 
utvecklingen går mot fler datoriserade årsredovisningar och färre tryckta exemplar. Detta 
ser de negativt på, då Holmen är ett företag inom pappersindustrin. 
 

4.1.5 Företagspresentation Gambro 
 
Gambro grundades 1964 i Lund av industrimannen Holger Crafoord i syfte att utveckla 
och lansera den konstgjorda njuren. I dag är Gambro en av de världsledande inom sina tre 
verksamhetsområden; Gambro Renal Products (Behandling inom hemodialys, 
peritonealdialys och akut njur- och leverdialys), Gambro Healthcare (behandling och 
patientvård för njursjuka i slutstadiet) och Gambro BCT (aferes och cellbehandling). 
Gambro är verksam i ett 40-tal länder med cirka 11 000 anställda och hade 2004 en 
omsättning på 13,4 miljarder kronor.152  
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Gambros huvudsyfte är att rädda liv och förbättra livskvalitén för berörda patienter. 
Visionen är att vara den mest tilltalande samarbetspartnern för vårdgivare och patienter 
genom att erbjuda tjänster och lösningar av högsta klass. Deras mål är att alltid försöka 
förbättra sina metoder för att kunna hjälpa sina kunder och patienter.153  
 

4.1.6 Intervju Gambro 
 
Vi intervjuade Sophie Monsén som arbetar på Gambro som Manager, Investor Relations 
& Business Intelligence. Sophie har arbetat på företaget en längre tid men endast ett 
halvår med nuvarande arbetsuppgifter. Gambros främsta budskap är att de antar varje 
utmaning och försöker hitta innovativa lösningar på utmaningarna. Budskapen förs fram 
genom ett flertal kanaler, de främsta marknadsföringskanalerna som Gambro använder 
sig av är årsredovisningen, facktidningar, läkartidningar, mässor samt personliga 
kontakter.  
 
Sophie vill inte närmare kommentera hur mycket resurser de lägger ner på 
marknadsföring. Men hon tror att Gambro lägger ner mindre resurser än många andra 
företag, detta då det mesta arbetet med just årsredovisningen sker internt. Den externa 
hjälp de får är med layouten samt hjälp med en övergripande mall de kan följa, de får 
även hjälp av journalister att skriva vissa texter. Tidigare använde de sig i större mån av 
extern hjälp, men sen de tog över det mesta arbetet själva vann de pris för bästa 
årsredovisning. Enligt Sophie sker arbetet till största delen internt, ”vi kan företaget, 
vilket innebär att vi gör det bäst själva”.  
 
Företaget ser årsredovisningen som ett sätt att marknadsföra företaget. De ser 
årsredovisning som en naturlig del när det gäller att nå ut med information till 
intressenterna. Däremot använder de inte denna kanal till att marknadsföra produkterna, 
utan mer i syfte att beskriva företagets verksamhet. Genom årsredovisningen önskar de 
öka förståelsen och intresset för Gambro.  
 
Enligt Sophie har årsredovisningen en viktig roll, detta då den möjliggör för Gambro att 
nå ut till flera målgrupper samtidigt. Genom årsredovisningen har de chans att nå ut till 
ett flertal intressenter, bland annat till aktieägarna, finansiella analytiker, journalister och 
finansierare. Företaget profilerar sig genom årsredovisningen med att visa vilken typ av 
företag de vill vara. Den ger även möjligheten att visa företagets grafiska profil och de 
värden de önskar få fram.  
 
Företaget mäter inte den nytta som de möjligtvis får av att marknadsföra sig genom 
årsredovisningen. Sophie tycker att det är svårt att mäta nyttan då den kan visa sig på 
många olika sätt. Enligt hennes perspektiv leder alltmer information till att underlätta för 
omvärlden att skapa sig en bild av Gambro. I sin tur underlättar det för företaget när det 
gäller kontakter med externa intressenter.  
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Det Sophie finner vara marknadsföring i Gambros årsredovisning är främst beskrivningen 
av företagets verksamhet, de anställdas tankar och där de berättar om nya produkter. 
Vidare anser hon att layouten är marknadsföring, då det är viktigt att den är presentabel. 
Respondenten tror att årsredovisningen syftar till att öka förståelsen hos intressenterna, 
detta sker genom en relativt omfattande informationsmängd. 
 
Att använda årsredovisningen i samband med marknadsföring torde ge bra effekter enligt 
Sophie då spridningen av dokumentet är stor. Beträffande spridning i trycksaker så tycker 
hon att årsredovisningen hör till en av de viktigaste. Årsredovisningen trycks i cirka 250 
000 exemplar och ges ut till cirka 75 000 aktieägare. Sophie tycker att Gambros 
årsredovisning är ”snygg, bra och informativ som tillgodoser de krav som intressenterna 
har”.  
 
Gambro har fått positiv respons på sina årsredovisningar, de kommer alltid med i de 
rankningar som görs. Som tidigare nämndes har Gambro vunnit pris för bästa 
årsredovisning, det är enligt Sophie en tydlig positiv respons på det arbete de har lagt ner 
på att utforma årsredovisningen. Att de redan har vunnit innebär att de inte får tävla igen. 
Trots detta så sporras företaget av de tävlingar som finns, enbart genom att bli rankad och 
omnämnd blir alla på företaget uppmuntrade till att fortsätta göra bra årsredovisningar. 
Sophie tycker att tävlingarna som anordnas även inspirerar då de kan se och lära hur 
andra har utformat årsredovisningen.  
 
De intressenter som Gambro riktar årsredovisningen till är aktieägarna, till viss del 
kunder, finansiella intressenter, investerare, analytiker, studenter men också mot interna 
intressenter vilka kan använda den som uppslagsverk. Sophie kan inte se någon 
huvudmålgrupp då hon är av den åsikten att det är viktigt att göra alla nöjda, ”alla 
intressenter spelar lika stor roll för företagets framgång”. Utdelningen av 
årsredovisningen sker till samtliga aktieägare och till alla som arbetar internt. Övriga 
intressenter kan ta del av årsredovisningen på begäran.  
 
Sophie tycker att de delar som är marknadsföring i årsredovisningen håller hög kvalitet, 
detta grundar hon på att de skriver alla texterna själva och att de på detta sätt kan undvika 
floskler. Respondenten tycker dock att det är av stor vikt att hela tiden anstränga sig på 
att förbättra sina prestationer, att aldrig bli nöjd. Förändringar sker hela tiden och Gambro 
kommer snart att få ett nytt utseende, med nya kärnvärderingar. Årsredovisningen är en 
viktig del i den processen.  
 
Då företaget har emottagit positiv feedback tror och hoppas de att intressenterna förstår 
budskapet med kommunikationen. Sophie menar dock att det alltid finns risk för 
feltolkningar men att den i deras fall är minimal.  
 
Enligt respondenten är marknadsföringen minst lika viktig som redovisningen av siffror, 
därmed uppskattar hon fördelningen mellan de båda som lika stora i årsredovisningen. 
Sophie är dock av åsikten att redovisningsdelen har större krav på sig att bli korrekt, då 
denna är lagstyrd.  
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På Gambro finns i nuläget ingen möjlighet att se resultatet av att använda 
årsredovisningen i samband med marknadsföring i jämförelse med andra kanaler. De kan 
inte heller mäta effekten av årsredovisningen då inte alla kunder tar del av den.  
 
Att årsredovisningen finns att ta del av på Internet ser Sophie som positivt. Internet gör 
att företaget kan spara på resurser, främst i form av tid. Hon tror att många laddar ner 
årsredovisningen istället för att efterfråga den i tryckt form. Vidare tror hon att Internet är 
en del de kan förbättra, exempelvis genom att underlätta sökningen i årsredovisningen. 
Gambro har enligt dem själva en bra årsredovisning som kräver få förbättringar. De 
tycker att det är viktigt att intressenterna för varje år ska känna igen sig när de bläddrar i 
årsredovisningen. De försöker dock alltid förnya något för att upprätthålla intressenternas 
positiva bild av företaget.  
 
Då Sophie inte varit någon längre tid i branschen har hon svårt att se om det skett några 
markanta skillnader i arbetet med årsredovisningar de senaste åren. Hon tror dock att 
årsredovisningarna har förbättrats då det finns en ökad förståelse för hela marknaden. 
Ytterligare förändringar hon tror har skett är att årsredovisningarna är mer omfattande 
idag, detta med anledning av nya redovisningsregler samt att den frivilliga informationen 
också tar större plats idag än vad den gjorde tidigare. Sophie tror att denna förändring 
kommer att fortskrida mot en alltmer komplex bild av marknadsföringen. Dessvärre tror 
hon också att de redan omfattande redovisningsreglerna kommer att utökas ytterligare.  
 

4.1.7 Företagspresentation Poolia 
 
Poolia grundades 1989 under namnet Ekonompoolen med syfte att hyra ut och rekrytera 
kvalificerade ekonomer. Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den 
kompetens som tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Det innebär att de 
specialiserar sig på att hyra ut och rekrytera personal inom ekonomi, bank & finans, IT, 
juridik, kontor, life science, sälj & marknad, teknik samt vård. Poolias vision är att bli ett 
av Europas ledande företag inom kvalificerad tjänstebemanning. Koncernen har idag 
cirka 1 800 anställda på ett tjugotal orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland 
och Storbritannien. År 2004 omsatte Poolia 1 161,5 miljoner kronor. Personaluthyrning 
är det största tjänsteområdet inom Poolia. Det andra tjänsteområdet Poolia verkar inom är 
rekrytering, vilket är ett av de största i Sverige.154 
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4.1.8 Intervju Poolia 
 
Vi intervjuade Helena Nilsson som är informationschef på Poolia sedan ett år tillbaka. 
Huvudbudskapet Poolia vill nå ut med är att de särskiljer sig från sina konkurrenter på 
tjänstemannasektorn. Enligt Helena är den största skillnaden mot andra 
bemanningsföretag i branschen att Poolia kan erbjuda ett större antal högutbildad 
personal till tyngre poster än konkurrenterna. Poolia vill även förmedla att de är ett 
internationellt företag som är aktiva i sex länder och som arbetsgivare tar hand om sina 
anställda på bästa sätt. Poolia har en blandad mix av kommunikationsverktyg för att 
kunna påverka intressenterna på bred front. Dessa är direkt reklam, tv reklam, personlig 
försäljning, mässor, annonser, Internet med mera.  
 
Årsredovisningen fungerar i högsta grad som ett hjälpmedel då företaget ska 
marknadsföra sig. Dokumentet skickas ut till aktieägare, journalister och olika analytiker, 
men den viktigaste marknadsföringsfunktionen är vid säljmöten med exempelvis 
konsulter och rekrytering av folk då årsredovisningen fungerar som reklam och sprids 
vidare. Budskapen riktar sig främst till aktieägarna, kunder och kandidater och har som 
syfte att vara tydliga och lättförståliga. Utformningen av årsredovisningen utförs av 
utomstående företag i samarbete med Poolia. Att uppskatta vilken nytta företaget erhåller 
i förhållande till använda resurser för marknadsföringen i årsredovisningen tycker Helena 
är svårt att uppskatta eftersom det jämfört med andra kanaler motsvarar en sådan liten del 
av ”reklamkakan” samt att det är svårt att mäta. 
 
Marknadsföringen utgör två tredjedelar av årsredovisningen och anses vara betydelsefull 
då den når ut till intressenterna med hög trovärdighet. Huvudmålgruppen är indelad i två 
kategorier; den första kategorin utgörs av aktieägarna, kapitalmarknaden, journalister, 
finansiella analytiker och den andra kategorin är kunder och kandidater. Responsen ifrån 
intressenterna är positiv och kunder som mottager årsredovisningen kan känna sig 
utvalda. Det som skulle kunna förbättras är mer finansiell information för aktörerna på 
finansmarknaden. Enligt Helena är det ett kostnadseffektivt kommunikationsmedel så 
länge inte alltför mycket resurser läggs ner på marknadsföringen. Den får heller inte växa 
till sig och bli en för stor del av årsredovisningen då den skulle kunna anses som oseriös 
och mindre pålitlig.  
 
Poolia försöker hålla så hög klass som möjligt på årsredovisningskatalogen genom att 
sträva efter kvalitativa och konkreta texter, formgivningar, färger och framförallt många 
proffsiga bilder på sina anställda. Genom sitt konkreta och snygga upplägg i katalogen 
förväntar sig Poolia att intressenterna enkelt ska uppfatta det samlade budskapet.  
 
Poolias årsredovisning är mer fokuserad på marknadsföring än redovisning. 
Marknadsföringen i årsredovisningen ses som ett värdefullt komplement till de andra 
kanalerna som i samverkan når ut med budskapen till alla målgrupper.  
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Internet har blivit ett allt viktigare medium för Poolia de senaste åren. Det som är 
signifikant med intressenterna vilka använder sig av årsredovisningen på nätet är att de 
nyttjar olika avsnitt av den. Enligt Helena är det främst folk som för första gången vill ta 
del av årsredovisningen som besöker Poolias hemsida, den flitigaste målgruppen är 
arbetssökande.  
 
Helena tycker att årsredovisningens utformning samt innehåll är lagom kompromissat till 
befintliga målgrupper. Dock skulle Poolias internationella position samt deras uthyrning 
och rekryteringsprocess kunna lyftas fram och få större plats i katalogen. 
 
Poolia har inga ambitioner att delta i årsredovisningstävlingar utan fortsätter att arbeta 
som tidigare med målet att framställa korrekta redovisningar utan för stora utsvävningar.   
 
De skillnader som märkts tydligast de senaste åren är att flera versioner av 
årsredovisningen ges ut samt att de innehåller mer marknadsföring. Det är även påtagligt 
att fler lagar och krav om den formella redovisningen har tillkommit de senaste åren. 
Helena tror även att utvecklingen med den formella informationen tillsammans med fler 
versioner av årsredovisningen kommer att fortsätta.  
 

4.1.9 Företagspresentation WM-data 
 
WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag med en omsättning 
på cirka 10 000 miljoner kronor och har runt 9 000 anställda. WM-datas affärsidé är att 
erbjuda ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster som ska leda till ökad 
effektivitet och påtaglig nytta för sina kunder. Det som är elementärt med deras strategi 
är att de anställda ska ha mycket kunskap om kundernas bransch och verksamhet. De vill 
kunna bemöta marknadens ökade krav på service, kvalité och effektivitet för att kunna 
tillgodose de alltmer krävande kunderna. WM-datas lönsamhetsmål är att uppnå en 
vinstmarginal på tio procent, vilket ger ägarna förväntad avkastning på investerat 
kapital.155 
 

4.1.10 Intervju WM-data 
 
Tina Ekelund som är VD-assistent på WM-data har skriftligen svarat på vår 
intervjuenkät. Hon har arbetat på företaget sedan 1987 och har haft nuvarande tjänst 
sedan 2001. WM-datas grundläggande budskap i marknadsföringen är att nå ut med deras 
vision och mission. Deras vision är att vara den samarbetspartner kunder främst väljer 
gällande de affärsområden som de är verksamma inom. Budskapet ska präglas av 
kvalitet, pålitlighet och deras tjänster skall kännetecknas av kreativitet och innovation. 
Huvudsyftet med WM-datas verksamhet är att öka kundernas konkurrenskraft. Deras 
tjänster och lösningar ska medverka till större effektivitet för både den privata och 
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offentliga sektorn. Personlig bearbetning är den marknadsföringskanal de använder sig 
främst av för att nå ut med deras budskap.  
 
Till framställandet av årsredovisningen lägger WM-data ner två till tre miljoner kronor. 
Enligt Tina använder dem inte årsredovisningen i samband med att de ska marknadsföra 
sig. Därmed har årsredovisningen heller ingen roll som marknadsföringskanal eller som 
profileringsverktyg.  Eftersom Tina hävdar att WM-data inte marknadsför sig på något 
sätt, har hon inte svarat på några frågor med anknytning till marknadsföring samt fler av 
de andra frågorna.  
 
Utformningen av årsredovisningen utförs tillsammans med en extern byrå. 
Årsredovisningen riktar sig till deras huvudmålgrupp som är aktieägarna. Aktieägarna är 
den enda intressent som WM-data delar ut årsredovisningen och responsen från dem samt 
övriga intressenter som tagit del av den är god. 
 
WM-data har stora förväntningar på att deras intressenter förstår innehållet i 
årsredovisningen och bedömer att risken är liten att de misstolkar informationen fel.  
 
WM-data har ingen aktuell mätning över antalet besökare på Internet men anser att det är 
viktigt att årsredovisningen finns tillgänglig på deras hemsida.  
 
Tävlingarna påverkar inte slutresultatet av årsredovisningarna och de har inga planer att 
medverka i dem. En skillnad som har märkts med arbetet av årsredovisningar är att det 
har inneburit mer arbete på grund av International Financial Reporting Standards (IFRS).  
 

4.2 Icke börsnoterade företag 
 
I avsnittet nedan följer företagspresentationer samt en sammanställning av de intervjuer 
vi genomförde med de icke börsnoterade företagen.  
 

4.2.1 Företagspresentation Länsförsäkringar 
 
Det första lokala länsförsäkringsbolaget bildades 1801 och 1917 startades samarbetet 
mellan de olika lokala länsförsäkringsbolagen. Numera består Länsförsäkringar av 24 
lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som verkar tillsammans genom 
Länsförsäkringar AB med dotterbolag som ägs tillsammans. Länsförsäkringsbolagen är 
de enda bank- och försäkringsföretagen i Sverige som ägs av kunderna och är lokalt 
utspridda i landet. Länsförsäkringar har en marknadsledande position inom svensk 
sakförsäkring där de har en marknadsandel på 32 procent. Inom liv- och 
pensionsförsäkringar är marknadsandelen 12 procent, inom bankmarknaden är den tre 
procent. De har cirka 4 000 anställda och 3,1 miljoner kunder, år 2004 uppgick 
premieinkomsten till 25 miljarder kronor. Länsförsäkringars affärsidé är att erbjuda ett 
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komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster, exempelvis fondsparande, lån, liv- 
och pensionsförsäkringar samt försäkringar för villa, hem, trafik, olycksfall med mera.156  
 

4.2.2 Intervju Länsförsäkringar  
 
Pär Hjärtström, vår respondent på Länsförsäkringar, har arbetat på företaget sedan 1991. I 
dagsläget är hans position på företaget projektledare på kommunikationsenheten. Pär vill 
börja intervjun med att klarlägga att Länsförsäkringar består av 24 självständiga bolag 
och att de ej är en koncern. Bolagen samarbetar i vissa frågor och tillsammans äger 
bolagen ett gemensamt bolag i Stockholm och det är där Pär arbetar. Bolaget i Stockholm 
har exempelvis hand om IT, marknadskommunikation samt ser över de årsredovisningar 
som de olika bolagen har gjort. Detta bolag har som mål att beskriva vad 
länsförsäkringsgruppen har uppnått under året som gått.  
 
Länsförsäkringar nyttjar i princip alla marknadsföringskanaler som finns. De använder 
sig bland annat av TV-reklam, dagstidningar och Internet. De lokala bolagen använder 
sig även av egna reklamkanaler, exempelvis lokalradio, dagspress och lokala TV-kanaler. 
Pär kan inte svara på hur stora resurser Länsförsäkringar lägger ner på marknadsföring 
per år, detta då de är flera individuella bolag.  
 
De använder sig av årsredovisningen som en marknadsföringskanal men inte direkt mot 
slutkund, därför vill Pär inte benämna den frivilliga informationen i årsredovisningen 
som marknadsföring. De kallar hellre dokumentet för årsberättelse eller 
verksamhetsberättelse. De ser med anledning av detta inte årsredovisningens roll som 
viktig när det gäller att använda denna som marknadsföringskanal. Däremot anser Pär att 
årsredovisningen ger en bra beskrivning av verksamheten.  
 
Den profil som Länsförsäkringar genom årsredovisningen önskar nå ut med är att de är 
trovärdiga och ser långsiktiga lösningar av uppkomna försäkringsfrågor. ”Allt vi gör som 
vi sprider till omgivningen bidrar till vår profil” säger Pär. Länsförsäkringar vill förmedla 
att de är kundägda, därmed använder de sig av ett enkelt språkbruk för att kunderna ska 
förstå vad företaget kan hjälpa dem med.  
 
Länsförsäkringar har en, som Pär kallar det, ”in-house” byrå vilken arbetar med att 
utforma årsredovisningen. Texterna skrivs helt internt, företaget anlitar dock en extern 
konsult som hjälper till att utveckla årsredovisningen grafiskt varje år. De tar hjälp utifrån 
då de inte vill chansa, de eftersträvar att årsredovisningen varje år ska hålla en bra form.  
En förutsättning för att målgrupperna ska förstå vad som står i årsredovisningen är att 
texterna är lättförståeliga, att de har tydliga tabeller, diagram och figurer.  
 
Pär påpekar flera gånger under intervjun att de inte anser att årsredovisningen innehåller 
någon form av marknadsföring, trots detta är han av den åsikten att årsredovisningen ger 
en positiv beskrivning av verksamheten. Att denna del inte är marknadsföring grundar 
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han på att den inte skickas ut som adresserad reklam samt att de arbetar kundorienterat 
och att årsredovisningen inte riktas till dessa kunder.  
 
Det som Pär tycker är viktigt med årsredovisningen är att den ger en bra presentation av 
företaget. Länsförsäkringar försöker nå ut med samma budskap genom alla kanaler. 
Företaget får positiv respons på årsredovisningen både från externa intressenter och 
internt. De tar dock inte själva kontakt med mottagare av årsredovisningen för respons. 
Länsförsäkringar skickar ut cirka 10 000 exemplar av sin årsredovisning till är främst 
analytiker, journalister och branschorganisationer.  
 
Pär ser alltid en risk med att intressenterna inte ska förstå budskapet med 
årsredovisningen. Denna risk uppskattar han vara större för Länsförsäkringar jämfört mot 
många andra företag då många inte är medvetna om att företaget består av 24 bolag. Trots 
risken har företaget förväntningar på att intressenterna ska förstå deras årsredovisning, 
det kräver dock att de är tydliga i sin utformning.  
 
Länsförsäkringar ser årsredovisningen på Internet som en viktig del i verksamheten, det 
är en av de huvudsakliga kanalerna de använder sig av för att nå ut till intressenterna med 
olika typer av information. De senaste åren har de tagit hjälp av institut för att göra 
utvärderingar av hur denna tjänst fungerar. Från instituten har de fått god feedback. Pär 
kallar denna utvärdering för ”en sorts revision av årsredovisningsarbetet”.  
 
Varje år anstränger sig Länsförsäkringar för att utveckla årsredovisningen i syfte att göra 
den intressantare, ett sätt enligt Pär är att utveckla årsredovisningen grafiskt samt att se 
över innehållet. Företaget sporras av att försöka göra årsredovisningen så bra som 
möjligt, däremot sporras de inte av de tävlingar som finns på området. Länsförsäkringar 
har aldrig varit med och tävlat, Pär tror att det kan ha sin grund i att verksamheten är 
utspridd på 24 självständiga bolag.  
 
Den tendens Länsförsäkringar ser beträffande den framtida utvecklingen av 
årsredovisningar är att allt fler företag satsar på hållbarhetsutveckling i samhället. Det vill 
säga hur företag ska göra för att vara så miljövänliga som möjligt. Pär förmodar att en 
annan utveckling är företagens ökade satsningar på digitala årsredovisningar. Det råder 
en diskussion på Länsförsäkringar huruvida de ska kosta på tryckta årsredovisningar, men 
tills vidare kommer de göra det. I framtiden hoppas de få möjlighet att utnyttja mer 
lättnavigerade informationssidor på Internet.  
 

4.2.3 Företagspresentation Folksam 
 
Folksam är ett försäkringsbolag vars uppgift är att skapa trygghetslösningar som passar 
många människors behov. Koncernen består av två ömsesidiga bolag; Folksam Sak och 
Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. Ledorden som styr verksamheten i ord och dess 
agerande är; trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism.157 
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Folksams vision är att de önskar ”bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen 
känner trygghet”. De har som mål att de ska ha mest nöjda kunder inom försäkrings- och 
sparandebranschen. Ett centralt begrepp för verksamheten är motståndskraft. Vilket 
innebär att Folksam hela tiden gör sitt yttersta för att bidra till ett säkrare, tryggare och 
bättre samhälle. Verksamhetens affärsidé är att företaget i samverkan med kunderna 
försöker skapa och tillhandahålla trygghetslösningar. Dessa trygghetslösningar ska hålla 
hög kvalitet genom att ge största möjliga trygghet samt vara det alternativ som ger den 
bästa ekonomiska nyttan.158  
 

4.2.4 Intervju Folksam 
 
Vår respondent på Folksam, Marie-Louice Ehlin, har arbetat som kommunikatör på 
företaget sedan 1979. Då Folksam inte är börsnoterat har deras årsredovisning till syfte 
att enbart redovisa hur det gått för företaget det senaste året. För att nå ut med budskapen 
om vad företaget står för använder Folksam sig av alla marknadsföringskanaler som finns 
till förfogande, exempelvis TV-reklam, tidningar, utskick och personliga kontakter. Trots 
att de endast använder årsredovisningen som en redogörelse av företagets finansiella läge 
ser de årsredovisningen som ett sätt att marknadsföra företaget, eller snarare som en del 
av de kanaler som finns. Den hållbarhetsredovisning som ges ut i samband med 
årsredovisningens tvingande delar utgörs till stor del av marknadsföring.  
 
Marie-Louice vill inte uttala sig om hur stora resurser företaget lägger ner på 
marknadsföring per år. Folksam använder årsredovisningarna i sammanhang där de 
önskar presentera sig, och därigenom sker en slags profilering med hjälp av 
årsredovisningen. Däremot används inte årsredovisningarna som en form av broschyr vid 
utskick.  
 
Arbetet med att utforma en årsredovisning sker till största delen internt, detta då all 
textning, innehåll och sättning tas fram av personalen på Folksam. Formen, det vill säga, 
layouten utförs dock av externa partners.  
 
Enligt Marie-Louice försöker företaget att hålla nere de kostnader som finns i samband 
med att ta fram årsredovisningen, exempelvis har de inte någon utförlig presentation av 
företaget. Respondenten ser nyttan de erhåller av årsredovisningen som ”ett 
ställningstagande, då Folksam inte är ett aktiebolag, har vi möjlighet att själva välja att 
trycka årsredovisningen och hur stor upplaga vi vill ha”. Syftet med företagets 
årsredovisning är ju som nämndes tidigare att ge kunderna svar på Folksams ekonomiska 
situation.  
 
Det som Marie-Louice anser vara marknadsföring ligger separat från de tvingande regler 
som finns beträffande årsredovisningar. Marknadsföringen finns därmed i den del de 
benämner hållbarhetsredovisning. I den andra delen har de skalat bort allt som rör 
Folksam, tyngdpunkten ligger där på finansieringen.  
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Folksam får lite respons av sina intressenter på sin årsredovisning, Marie-Louice grundar 
detta på att företaget ej är ett aktiebolag. Företagets intressenter kan delas upp i två 
huvudgrupper; kunder samt styrelse. Årsredovisningen delas även ut till de intressenter 
som efterfrågar den, exempelvis studenter och finansierare.  
 
Marie-Louice hoppas att de kan locka intressenter till läsning i den tryckta formen och att 
de därmed ska förstå informationen som den innehåller. Vidare anser respondenten att det 
alltid råder en risk att intressenter ska misstolka den information som finns i en 
årsredovisning. Folksam råkar ofta ut för misstolkningar i form av motfrågor, orsaken till 
detta är att många människor tror att Folksam är ett aktiebolag.  
 
Då Folksam inte ser årsredovisningen som en del av marknadsföringen är det enligt  
Marie-Louice svårt att göra en jämförelse med andra marknadsföringskanaler. 
Årsredovisningen ses istället som ett föremål där de kan presentera företaget, inga 
reklambudskap förekommer därmed. 
 
Folksam har nyligen fått ett nytt datasystem som ger intressenterna möjlighet att enkelt 
bläddra i årsredovisningen på Internet. Tidigare var årsredovisningen på Internet precis 
som en trycksak fast i Pdf-format. Detta nya system har medfört att Folksam ännu inte 
har haft möjlighet att utvärdera hur viktig årsredovisningen på Internet är eller hur många 
som besöker sidan.  
 
I motsats till många andra företag ska Folksams årsredovisning skalas av för att öka 
intresset bland fler intressenter. Enligt Marie-Loucie går företagets årsredovisning mer 
och mer mot att endast göra det som är lagstadgat. Detta sker inte enbart för att underlätta 
för intressenterna, utan också för att företaget ska kunna minska sina resurser på området. 
Däremot syftar arbetet till att behålla och utveckla hållbarhetsredovisningen.  
 
Folksam sporras inte av de tävlingar som anordnas för bästa årsredovisning. Anledningen 
till detta är att de inte har möjlighet att delta i de tävlingar som anordnas då företaget inte 
är ett aktiebolag, vilket ofta är ett kriterium för att få delta. En annan anledning till detta 
är företagets storlek, Folksam har 3500 anställda. Marie-Louice hävdar dock att de har 
tittat över de tävlingar som finns, men det finns inga kategorier där de skulle kunna delta, 
då de ligger mittemellan för vad som krävs. Vidare ligger de legala kraven, som kommer 
att öka 2006, till en utökning av årsredovisningen. Utökningen skulle kräva för stora 
resurser, vilket inte skulle ge Folksam ökad nytta.  
 
Den skillnad som tydligt kan ses i arbetet med årsredovisningar de senaste åren är just de 
ökade kraven som ställs på utformningen av en årsredovisning.  Enligt Marie-Louice 
bidrar de nya reglerna till stor skillnad i årsredovisningsarbetet för företag som figurerar 
inom försäkringsbranschen. Den finansiella informationen kommer att bli än mer 
omfattande än tidigare. Därmed kommer den fortsatta utvecklingen enligt Marie-Louice 
leda till ”alltmer avskalade årsredovisningar till skillnad för vad som kommer gälla för 
aktiebolag”.  
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4.2.5 Företagspresentation IKEA 
 
IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och från början sålde de pennor, tavelramar, 
plånböcker, klockor, smycken, nylonstrumpor och andra saker till ett lågt pris. Numera 
finns IKEA i omkring trettio länder runt om i världen med cirka 93 000 anställda och 
hade verksamhetsåret 2005 en omsättning på 135 miljarder kronor. Deras affärsidé är att 
erbjuda ett stort sortiment med funktionsriktiga heminredningsartiklar till ett så lågt pris 
som möjligt. Kärnan i IKEA:s affärsidé bygger på ett nära samarbete med kunderna i 
utvecklingen av nya produkter. I strävan efter att finna smarta lösningar på tillverkningen 
av möbler, så jobbar deras formgivare och leverantörer tillsammans i den nuvarande 
produktionsprocessen. Ett viktigt led i produktionen för att bibehålla låga priser är 
inköparnas sökande runt om i världen efter bra leverantörer med bäst lämpade råmaterial, 
som sedan köps in i stora partier till låga priser.159 
 

4.2.6 Intervju IKEA 
 
Vi intervjuade Vivianne Andersson som arbetar som redovisningschef på IKEA. Hon har 
jobbat på företaget i 21 år med redovisning. IKEA:s budskap är att erbjuda ett brett 
sortiment av produkter för hemmet som har en bra funktion och fin design till ett lågt pris 
samt att det finns produkter för hela familjen oavsett ålder.  
 
IKEA katalogen är deras absolut viktigaste marknadsföringskanal, förra året trycktes 160 
miljoner exemplar. Andra kanaler de använder sig av är TV-reklam, annonser, broschyrer 
med mera. Enligt Vivianne används inte årsredovisningen som ett sätt att marknadsföra 
företaget. Hon hävdar även att årsredovisningen varken fungerar som en kanal för att 
informera IKEA:s berörda intressenter eller för att sända ut deras budskap och 
värderingar. Den enda rollen årsredovisningen har är att redovisa de nödvändigaste 
finansiella delarna, framförallt det de är skyldiga att ta med. Eftersom IKEA enligt 
Vivianne inte använder årsredovisningen som marknadsföring på något sätt valde hon att 
inte svara på frågorna med anknytning till marknadsföring samt fler av de andra frågorna.  
 
Texter och all redovisning sker internt medan utformandet beträffande layouten av 
årsredovisningen görs i samarbete med en extern byrå. Vivianne har inte märkt av någon 
speciell respons överhuvudtaget från intressenter som tagit del av årsredovisningen. 
Enligt Vivianne finns det bara en intressent som deras årsredovisning riktar sig till och 
det är långivarna. Däremot så skickar de ut mest kataloger till studenter som frågar efter 
deras årsredovisning. Hon säger också att de inte har några speciella förväntningar på att 
intressenterna ska förstå årsredovisningen eller att det finns någon risk att de misstolkar 
innehållet. 
 
Deras hemsida besöks med allt större frekvens, däremot har IKEA inte någon 
årsredovisning tillgänglig på Internet.  
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Enligt Vivianne har IKEA inte några ambitioner att förändra årsredovisningen i syfte att 
göra den mer intressant för intressenter. Tävlingarna för årsredovisningar är enligt henne 
ingenting som berör dem eller deras arbete i samband med framställningen.  
 
Vivianne har inte märkt speciellt stor skillnad i arbetet med årsredovisningen de senaste 
åren, dock har arbetet blivit mer omfattande med fler lagar och direktiv som tillkommit, 
detta har ökat arbetsbördan lite. Gällande den framtida utvecklingen tror hon att 
framställandet av årsredovisningen kommer kräva mer arbete.  
 

4.2.7 Företagspresentation Spendrups 
 
Spendrups grundades 1897 och har varit familjeägt i fyra generationer. Spendrups 
Bryggeri AB är ett dotterbolag till Spendrup Invest AB. Spendrups Bryggeri AB är ett av 
Sveriges ledande ölbryggerier med en marknadsandel på cirka 25 procent. I nuläget har 
de 1 100 anställda och omsätter omkring 1,8 miljarder kronor. Deras stora varumärken är 
Spendrups, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka (mineralvatten) och Jaffa (läsk), 
men de producerar även flera andra olika drycker. För Spendrups har det alltid varit 
viktigt att kunna erbjuda starka varumärken med hög produktkvalité, de satsar även stort 
på att ge kunderna personlig service. Deras mål är att bli Sveriges ledande ölbryggeri 
med bra lönsamhet genom att öka framgången inom olika affärsområden.160    
 

4.2.8 Intervju Spendrups 
 
Caroline Ekman är informationschef på Spendrups och har arbetat på företaget sedan 
2001. Enligt Caroline ”så finns man inte om man inte syns”. Av den anledningen försöker 
Spendrups använda sig av så många marknadsföringskanaler som möjligt för att nå ut 
med sina budskap. Spendrups har fem stycken elementära budskap som de vill förmedla. 
Dessa är att Spendrups är ett svenskt företag, att de är passionerade, att företaget har ett 
ursprung, en tradition samt att de är utmanare. Spendrups har givetvis fler budskap men 
dessa varierar beroende på produkt. För att kunna förmedla sina budskap på bästa sätt, är 
det enligt Caroline viktigt att välja kanal efter budskap. 
 
Spendrups har tidigare varit börsnoterat, men i augusti 2001 avnoterades företaget från 
Stockolmsbörsen. Då Spendrups var börsnoterat hade deras årsredovisning ett mer 
omfattande innehåll än idag. Enligt respondenten kunde då vissa delar av den räknas som 
marknadsföring. Bland annat verksambeskrivningen och bilder, men även sättet de valde 
att skriva och uttrycka sig på, kunde ses som en form av marknadsföring. Sedan 
Spendrups avnoterades från Stockholmsbörsen har de valt att inte lägga ner så mycket 
resurser på årsredovisningen. Numera har den ett enkelt utförande, i form av den är 
svartvit och enbart innehåller de lagbundna delarna. Med andra ord innehåller inte 
Spendrups årsredovisning någon del som kan ses som marknadsföring längre.  
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Spendrups skickar inte ut sin årsredovisning till några intressenter utan den som är 
intresserad får hämta den själv på Internet. Spendrups hemsida är enligt Caroline 
välbesökt men enligt respondenten är det endast ett fåtal av dem som granskar 
årsredovisningen. Med årsredovisningen vänder sig Spendrups till dem som är 
intresserade av bryggerinäring och industri.  
 
Även om Spendrups inte är börsnoterade längre så är de ofta omnämnda i media. Detta 
kan enligt respondenten bero på att Spendrups är ett svenskt, familjeägt bolag. På grund 
av att det är ett familjeägt bolag väcker det journalisters intresse då det inte längre finns 
så många företag av det slaget kvar i Sverige.   
 
Hur mycket Spendrups spenderar på marknadsföring varje år är inte offentligt. Även om 
de inte satsar något på marknadsföring i årsredovisningen så lägger de ner stora resurser 
på att marknadsföra sig genom andra produkter. Målet med marknadsföringen är enligt 
Caroline att bygga ett värde i produkten, med det menar hon att produkten ska få ett 
värde för kunden. Hur de väljer att marknadsföra sig och hur mycket nytta de får ut av att 
marknadsföra sig varierar mellan olika varumärken. 
 
Spendrups har inte fått någon respons på sin årsredovisning. Respondenten tror inte att 
det finns några risker för att informationen i den kan missförstås. På grund av 
årsredovisningens enkla utförande så deltar inte Spendrups i några tävlingar för 
årsredovisningar. 
 
Caroline tror att de börsnoterade företagens årsredovisningar kommer att få ett mer 
omfattande innehåll i framtiden än vad de har idag. Däremot tror hon att de icke 
börsnoterade företagens årsredovisningar kommer fortsätta att vara så ”enkla” som 
möjligt. 
 

4.2.9 Företagspresentation Löfbergs Lila 
 
1906 grundades Löfbergs Lila av bröderna Josef, Anders och John Löfberg. Idag är 
rosteriet ett av nordens största och ägs fortfarande av familjen Löfberg i tredje och fjärde 
generationen. Löfbergs Lila AB ingår tillsammans med bolagen Kaffehuset i Karlstad 
AB, Löfbergs Lila AS, Löfbergs Lila International AB samt Peter Larsens Kaffe AS i 
familjeföretaget AB Anders Löfbergs kaffegrupp. Löfbergs Lila omsätter cirka en miljard 
kronor per år och har 200 anställda. Företaget har stärkt sin position på marknaden 
genom att bland annat fokusera på kvalitén, socialt ansvar och ett aktivt arbete för miljön. 
De är en av Europas största importörer av ekologiskt och rättvisemärktkaffe. Ett mål är 
att endast köpa råkaffe från länder som rättar sig efter FN:s regler för mänskliga 
rättigheter.161    
 

4.2.10 Intervju Löfbergs Lila 
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Vi kontaktade Ethel Larsson som arbetar som ekonomichef på Löfbergs Lila, hon har 
arbetat inom koncernen i åtta år. Enligt Ethel vill Löfbergs Lila med hjälp av sin 
marknadsföring stärka sitt varumärke, samt förmedla att företagets produkt har hög 
kvalitet. För att nå ut med dessa budskap satsar Löfbergs Lila mycket på sponsring av 
olika idrottsföreningar, bland annat Färjestad bollklubb i ishockey. Men Löfbergs Lila 
satsar även mycket på annonsering samt reklam i radio. Hur mycket resurser som 
Löfbergs Lila lägger ner på marknadsföring är dock inget som de går ut med offentligt. 
 
Från och med i år fattade styrelsen på Löfbergs Lila beslutet att inte längre trycka en 
årsredovisning. Anledningen till detta var att de inte tyckte att den fyllde någon funktion, 
och att många årsredovisningar ofta blev liggande. Tidigare då Löfbergs Lila valde att 
trycka sin årsredovisning hade den ett mer omfattande innehåll än idag, vid den 
tidpunkten satsades mycket på layouten och årsredovisningen hade många bilder.  De 
anlitade även en reklambyrå för att få hjälp med omslaget. Enligt respondenten var det 
enbart omslaget som kunde räknas som marknadsföring i deras årsredovisning. Numera 
innehåller Löfbergs Lilas årsredovisning endast de lagbundna delarna och den har inte 
ens ett omslag.  
 
Deras årsredovisning skickas ut till kreditgivare och stora kunder samt leverantörer. 
Övriga intressenter som vill ta del av den får beställa årsredovisningen genom 
bolagsverket eller kontakta Löfbergs Lila. Enligt respondenten är kreditgivare samt olika 
myndigheter de viktigaste intressenterna till deras årsredovisning. 
 
Tidigare försökte Löfbergs Lila profilera sig med årsredovisningen genom att visa vilka 
värden företaget står för. De försökte även förmedla en diskret årsredovisning, samt 
framhålla att de strikt följt de lagar som gäller för upprättandet av en årsredovisning. 
 
I årsredovisningen har Löfbergs Lila valt att lägga stor vikt på redovisningen och de 
lägger ner stora resurser för att informationen i den ska vara korrekt. Däremot har de från 
och med i år valt att inte lägga någon kraft på övrig information i årsredovisningen, och 
det med marknadsföring inkluderat. 
 
Löfbergs Lila har inte fått någon respons av något slag på sin årsredovisning, och 
respondenten tror inte att det finns någon risk för att informationen i den missförstås.  
 
Trots att företaget har haft en omfattande årsredovisning tidigare, så har de aldrig deltagit 
i någon tävling i bästa årsredovisning.  
 
Det som skiljer Löfbergs Lila från de andra företagen som deltar i vår undersökning är att 
deras årsredovisning inte finns tillgänglig på Internet (hemsidan). Men enligt 
respondenten är det inte omöjligt att den kommer bli tillgänglig där i framtiden.  
 
Ethel är osäker på hur deras årsredovisning kommer att utvecklas i framtiden. Enligt 
respondenten är det inte omöjligt att de börjar trycka den igen i framtiden. I år är det 
första året de valt att inte trycka årsredovisningen samt ge den ett enklare utförande. 
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Hittills har de inte sett några negativa effekter av det, vilket pekar på att de kommer att 
fortsätta med det enklare alternativet.  
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5 ANALYS 
 
I detta avsnitt har vi för avsikt att binda samman teori och empiri. Analyskapitlet ska visa 
på de skillnader beträffande marknadsföring som föreligger mellan de börsnoterade - 
och icke börsnoterade företagen. Vi ämnar ge svar på problemformuleringen och därmed 
även uppsatsens syfte.  Under respektive rubrik ges även våra synpunkter på det resultat 
som framkommit. 
 

5.1 Analys utifrån årsredovisningens innehåll  
 
För att underlätta den fortsatta läsningen vill vi påminna om vilka företag som är 
börsnoterade respektive icke börsnoterade. De börsnoterade företagen är följande: SCB, 
Holmen, Gambro, Poolia samt WM-data. Företagen som inte är börsnoterade är: 
Länsförsäkringar, Folksam, Ikea, Spendrups och Löfbergs Lila.  
 
Då vi granskade årsredovisningarna och reflekterade över dess innehåll upptäckte vi att 
den lagstadgade delen oftast placerades sist i årsredovisningen. Intervjuerna visade att 
innehållet i deras årsredovisningar varierade mellan de börsnoterade – och icke 
börsnoterade företagen. De börsnoterade företagen hade förutom den lagbundna delen 
mycket övrig frivillig information. En del av de icke börsnoterade företagen däremot 
redovisade en mindre omfattande del av frivillig information eller enbart den lagbundna 
delen. 
 
Vad företagen själva ansåg utgöra marknadsföring av den frivilliga informationen 
varierade, respondenten på SCB ansåg att bland annat verksamhetsbeskrivningen kunde 
räknas som marknadsföring. Vidare uppskattade respondenten att cirka 50 procent av 
SCB:s årsredovisning går att betrakta som marknadsföring. Holmen har även de en 
årsredovisning som innehåller stora delar som kan räknas som marknadsföring, dock 
lägger de störst tyngdpunkt på den finansiella delen då den ska finnas med enligt 
årsredovisningslagen. En annan anledning är enligt respondenten att det hela tiden 
kommer nya redovisningsregler som ökar risken för missförstånd bland 
årsredovisningens läsare.  
 
När vi granskade Gambros årsredovisning och tittade på hur de valt att presentera sig 
fann vi att dess utformning kunde liknas vid en reklambroschyr. Anledningen till att 
årsredovisning hade en relativt omfattande mängd information berodde enligt 
respondenten på att årsredovisningen syftar till att öka förståelsen hos intressenterna. Vi 
tror att anledningen till den stora informationsmängden även kan bero på att de vill 
tillgodose alla intressenters behov. Poolia uppskattar att deras årsredovisning består till 
två tredjedelar av marknadsföring. Att marknadsföringen utgör så pass stor del av den 
totala årsredovisningen beror på att den anses vara betydelsefull då den når ut till 
intressenterna med hög trovärdighet. Att årsredovisningen anses ha hög legitimitet som 
marknadsföringskanal, tror vi kan bero på att marknadsföringen presenteras tillsammans 
med den lagstyrda delen. 
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Den kritik som har riktats mot årsredovisningen är att informationen i den snabbt blir 
inaktuell162. Enligt respondenten på Holmen så har årsredovisningen högt läsvärde i 
samband med publiceringen men att informationen hinner bli inaktuell då utgivningen 
endast sker en gång om året.  
 
Att företagen i undersökningen lägger större fokus på redovisningsdelen beror enligt 
respondenterna på att denna del har större krav på sig att bli korrekt då den är lagstyrd.  
Respondenten på Folksam har en separat del som de anser vara marknadsföring, den 
benämns hållbarhetsredovisning. Ikea däremot tycker att årsredovisningens enda roll är 
att redovisa de nödvändigaste finansiella delarna. Spendrups har ändrat sitt 
årsredovisningsinnehåll, detta med anledning att företaget har gått från att vara 
börsnoterat till att inte vara det. Tidigare såg de bland annat verksamhetsbeskrivningen, 
bilder och även sättet de valde att skriva och uttrycka sig på som en form av 
marknadsföring. Numera har deras årsredovisning en enkel utformning, den innehåller 
enbart de lagbundna delarna. En enkel utformning har även Löfbergs Lilas 
årsredovisning.  
 

5.2 Analys utifrån företagens intressenter  
 
Intressentmodellen behandlar de relationer ett företag har med sina olika intressenter163.  
Årsredovisningen kan då fungera som ett hjälpmedel för företagen att vårda relationerna 
till intressenterna. Detta görs genom att uppfylla intressenternas olika krav på information 
som krävs för att de ska kunna göra rimliga antaganden om företagens fortsatta 
verksamhet.  
 
Det vi har upptäckt under våra intervjuer var att det råder stora skillnader mellan vilka 
intressenter företagen vänder sig till beroende på om de är börsnoterade eller inte. Våra 
intervjuer visade att de börsnoterade företagens främsta intressenter är aktieägare, 
finansiella analytiker, ekonomijournalister samt finansierare. De icke börsnoterade 
däremot har inga aktieägare att vända sig till utan ser sina främsta intressenter som 
finansiella analytiker, journalister, branschorganisationer, långivare och diverse 
myndigheter. Vi tror att eftersom icke börsnoterade företag inte har några aktieägare att ta 
hänsyn till så har de inte samma behov av att lämna frivillig information i 
årsredovisningen. Intervjuerna visar att långivarna har en viktig roll hos de icke 
börsnoterade företagen. Vi tror att det kan bero på att dessa företag inte kan söka kapital 
av några aktieägare. Journalister har en betydande funktion för båda företagskategorierna 
och vår teori är att det är lika viktigt för båda typerna av företag. Dock tror vi att de 
börsnoterade företagen förekommer mer frekvent i media, eftersom dessa företag även 
väcker aktieägarnas intresse. En opinionsgrupp som journalister kan ge bidrag till företag 
genom acceptans och legitimitet164.  
 

                                                           
162 Fogel, A. & Womack, J. (2002). 
163 Ax, C. et al. (2002). 
164 Ibid.  
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Gambros respondent menar att de med hjälp av årsredovisningen riktar sig både till 
externa och interna intressenter. De interna intressenterna kan använda årsredovisningen 
som uppslagsverk. Vidare poängterar respondenten vikten av att göra alla intressenter 
nöjda, de kan därmed inte se någon huvudmålgrupp. Som nämnts tidigare tror vi att 
företag väljer att publicera frivillig information just för att tillfredställa alla sina 
intressenter. 
 
Att de börsnoterade företagen valt att utforma årsredovisningarna så att de mer liknar en 
reklambroschyr tror vi är ett sätt att marknadsföra sig till främst aktieägare samt kunder. 
Genom layout samt sättet att uttrycka sig menar vi att de vänder sig till sina slutkunder. 
Detta kan då vara ett sätt för företagen att få kunderna att inte bara köpa deras produkt 
eller tjänst utan även att välja att placera pengar i bolaget. Aktieägarna vill ha så utförlig 
information som möjligt för att kunna kontrollera företagets utveckling samt få 
avkastning på insatt kapital165. Detta innebär att ju mer frivillig information som företaget 
tar med desto mer tillfredställer de sina aktieägare. 
 
En intressentgrupp till företagens årsredovisningar är dess anställda. Ett sätt för företagen 
att öka deras användning av årsredovisningen är enligt Johansson et al.166 att använda sig 
av social redovisning. I vår undersökning fann vi att de flesta företagen hade en utvecklad 
social redovisning, där de beskriver sina anställda och dess arbetsmiljöer. Att företagen 
lämnar sådan information tror vi beror på att företagen vill behålla de anställda samt ser 
det som ett sätt att rekrytera nya medarbetare. En anledning till att de väljer att ta med 
denna information kan vara att de vill förstärka helhetsbilden av företaget. 
 
I vår undersökning upptäckte vi att en del av företagen ville framhålla att de tog 
miljömässigt ansvar. Ett av företagen som redovisade mycket miljöinformation var 
Holmen. En anledning till detta tror vi kan vara att de är tvingade till detta då de bedriver 
en miljöstörande verksamhet. Även icke tillverkande företag som länsförsäkringar och 
Folksam har valt att redovisa miljöinformation i årsredovisningen. Att dessa 
försäkringsbolag har valt att redovisa utförlig miljöinformation tror vi beror på att de vill 
marknadsföra sig som miljömedvetna försäkringsbolag som tar sitt ansvar. Denna 
information menar vi är riktad mot kunder. Med hjälp av denna information tror vi även 
att de vinner konkurrensfördelar, genom att de får de miljömedvetna kunderna.  
 
Alla börsnoterade företag som vi intervjuade delar ut sin årsredovisning till aktieägarna. 
Holmen delar ut årsredovisningen i samband med bolagsstämman men skickar även ut 
den via post till ekonomijournalister och stora placerare. Även om de flesta företag vi 
undersökt inte delar ut sin årsredovisning till alla intressenter finns den tillgänglig för alla 
hos bolagsverket. Därifrån kan alla gratis beställa en årsredovisning. Detta bidrar till att 
årsredovisningen har en viktig roll, då den möjliggör för företag att vara tillgänglig till 
flera intressenter samtidigt.  
 

                                                           
165 Bruzelius, L-H. & Skärvad, P-H. (2004). 
166 Johansson, C. et al. (2004). 
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Något vi noterade efter genomförda intervjuer är att företagen inte nämnde konkurrenter 
som en av intressenterna till årsredovisningen. Vi förmodar dock att företagen granskar 
konkurrenternas årsredovisningar av flera anledningar. Enligt Magnusson och Forsblad167  
kan konkurrenter vara intresserade av andra företags försäljning. Intervjuobjektet på 
Gambro menar att de genom att ta del av konkurrenters årsredovisningar kan få 
inspiration till sin egen årsredovisning. Det verkar som om företagen påverkas av 
varandra i utformningen av årsredovisningar då de flesta har samma upplägg, det vill 
säga att det kan existera en underliggande norm. Dock kan det av konkurrensskäl finnas 
anledning för företag att vara restriktiva vid publicerandet av information. Med det menar 
vi att de vill informera de övriga intressenterna men inte konkurrenterna. Det kan 
exempelvis gälla information om marknadsandelar samt nya marknader som företaget 
tänkt träda in på. 
 

5.3 Analys utifrån kommunikation 
 
Echeverri och Edvardsson168  menar att kommunikation är en process där människor 
skapar och utväxlar meningar eller betydelser. Då företagen kommunicerar med 
intressenterna kan årsredovisningen fungera som en kommunikationskanal. Beroende på 
olika intressenters intressen kan företag med hjälp av marknadsföringen i sin 
årsredovisning förmedla en viss bild av företaget. De företag vi intervjuade använde sig 
av liknande marknadsföringskanaler, exempelvis årsredovisningen, facktidningar, 
konferenser, TV-reklam, annonser, Internetreklam samt personlig försäljning. Det som 
skilde de börsnoterade från de icke börsnoterade företagen är att de börsnoterade ser 
årsredovisningen som ett sätt att marknadsföra sig. De flesta icke börsnoterade företagen 
använder årsredovisningen för att bland annat presentera företaget, däremot vill de inte 
medge att de använder den i marknadsföringssyfte. Efter att ha granskat företagens 
årsredovisningar tycker vi att även de icke börsnoterade företagens årsredovisningar 
innehåller information som kan betraktas som en form av marknadsföring. Till 
undantagen hör dock Spendrups och Löfbergs Lila, vars årsredovisningar endast 
innehåller den finansiella delen.  
 
Företagen använder kommunikationen i syfte att påverka sändaren, genom att beröra, 
motivera eller informera mottagaren. Det är då viktigt att företagen anpassar budskapet 
efter syftet. För att ett budskap som en sändare (företag) har ska kunna överföras till en 
mottagare (aktieägare) krävs någon form av kommunikationskanal (årsredovisning).169 
Spendrups har flera olika budskap, budskapen varierar dock beroende på vilken produkt 
som ska marknadsföras. Enligt respondenten på Spendrups är det betydelsefullt att välja 
kanal efter budskap. Det grundläggande för alla intervjuade företag är att de med hjälp av 
årsredovisningen som kommunikationskanal, vill nå ut med budskapet att de är ett stabilt 
företag som tror på bra avkastning i framtiden. Dessa budskap är viktiga i syfte att 
tillfredställa företagets olika intressenter. Exempelvis är långivarna intresserade av detta 
för de ska kunna få ränta på sina lån, leverantörerna vill ha betalt och aktieägarna vill få 
                                                           
167 Magnusson, M. & Forsblad, H. (2003). 
168 Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). 
169 Bergström, B. (2001). 
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avkastning på satsat kapital. Syftet med kommunikation genom årsredovisningen är att 
företagen på något sätt vill influera mottagarna.  
 
Företagen förväntar sig att det budskap de skickar ut ska väcka uppmärksamhet, intresse, 
trovärdighet och till slut nå eftersträvad effekt170. Enligt våra undersökningar använder de 
börsnoterade företagen årsredovisningen för att nå ut med sina elementära budskap samt 
förmedla sin vision samt mission. Till skillnad från de icke börsnoterade företagen som 
använder andra kanaler för att nå ut med dessa budskap.  
 
När företag ska använda årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg krävs det att 
de tar hänsyn till flertal aspekter171. En av dessa aspekter kan vara utformningen av 
årsredovisningen. Merparten av företagen vi intervjuat har gjort mycket av arbetet själva 
men har även tagit extern hjälp. Denna externa hjälp har främst bestått av layout, bilder, 
tryckning samt att somliga företag fått hjälp att skriva vissa texter. Ett av undantagen är 
SCB som sköter utformningen internt. Texterna skrivs av de olika avdelnings- 
representanterna, de har även en grupp som är specialiserad på att göra diagram. SCB:s 
årsredovisning skiljer sig från de övriga genom att den innehåller mycket diagram, vilket 
beror på att SCB sysslar med statistik. Ett sätt för SCB att marknadsföra sig är att de kan 
göra statistik på nästan allt. Hur väl läsaren av årsredovisningen kan tolka sådan 
information tror vi beror på hur mycket kunskap han/hon besitter. Detta stämmer väl 
överens med litteraturen som säger att om läsaren inte har den kunskap som krävs för att 
förstå innehållet i årsredovisningen, så når inte företaget ut med den information som var 
tänkt172. I vår undersökning betonade många av respondenterna att de försöker underlätta 
för läsaren genom ett lättförståeligt upplägg. Årsredovisningens upplägg består bland 
annat av att ha lättbegriplig text, bra formgivning samt färggivning. Genom att ta hänsyn 
till dessa faktorer hoppas exempelvis Poolia på att deras intressenter enkelt ska förstå 
budskapet. Upplägget är då ett sätt för företagen att undvika att ”brus” det vill säga 
störningar som uppkommer i kommunikationen mellan företaget och läsaren av 
årsredovisningen.  
 
För att åstadkomma en framgångsrik kommunikation med hjälp av årsredovisningen kan 
det vara viktigt med feedback. Feedback definieras av litteraturen som de reaktioner 
mottagaren skickar tillbaka till sändaren173. Tack vare att företagen vi intervjuade har 
försökt göra sin årsredovisning lättförståelig, har de inte fått någon negativ respons på 
årsredovisningen. Något som vi lade märke till var att de företag som inte är börsnoterade 
inte fått samma respons som de börsnoterade. Spendrups, Ikea och Löfbergs Lila har 
exempelvis inte fått någon respons alls. Det kan bero på att dessa företag inte har någon 
frivillig del i sin årsredovisning som intressenterna kan reflektera över.  
 
De börsnoterade företagen har fått respons både från interna och externa intressenter. Vår 
undersökning har visat att SCB, Holmen och Gambro har fått mest positiv respons på 
årsredovisningen av de företag vi intervjuat. Förutom att de har fått positiv feedback av 

                                                           
170 Bergström, B. (2001). 
171 Kotler, P. (2003). 
172 Ibid. 
173 Fill, C. (1999). 
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sina intressenter har de vunnit tävlingar i bästa årsredovisning. I dessa tävlingar 
stimuleras en god informationsgivning, vilket borde innebära att dessa företags 
årsredovisningar tillgodoser många intressenters informationsbehov.  
 
Denna typ av feedback tror vi har bidragit till utvecklingen som skett på utformningen av 
årsredovisningarna. Då olika företags årsredovisningar rankas vill företagen inte komma 
långt ner på listan jämfört med sina konkurrenter. Företagen i vår undersökning som varit 
med i dessa tävlingar säger dock att det inte varit något självändamål att lyckas bra i 
tävlingarna. Något som vi lade märke till då vi gjorde våra undersökningar var att 
företagen inte gjorde någon egen uppföljning för att ta reda på vad som var bra och dåligt 
i årsredovisningen. Detta anser vi skulle hjälpa företagen att utveckla och förbättra sin 
årsredovisning. 
 

5.4 Analys utifrån profileringstrategin 
 
Ett sätt för företag att uppnå sina mål med kommunikationen i årsredovisningen är att 
använda sig av en profileringsstrategi174. Företag kan använda sig av strategin i syfte att 
skapa en så fördelaktig bild som möjligt av företagets verksamhet och dess utbud. De 
problem som företag kan stå inför kan vara att deras intressenter inte uppfattar företagets 
verksamhet på det sätt som är tänkt.175 Då företag ska utveckla sin profil är det enligt 
litteraturen viktigt att ta hänsyn till följande faktorer; personlighet, identitet samt 
image176. 
 
Alla som innefattar organisationen, från ledningen till dess anställda kan likställas med 
organisationens personlighet 177 . Därför anser vi att den sociala redovisningen i 
årsredovisningen kan ses som ett sätt att framhäva ett företags personlighet.  
 
Identitet kan likställas med ett märke som kännetecknar vad verksamheten står för178. Vi 
anser inte att företag kan skapa märkesidentitet med enbart årsredovisningen, utan att 
detta sker genom en kombination av olika marknadsföringskanaler. Vi anser även att 
företagen kan bli bättre på att profilera sig med hjälp av årsredovisningen. Detta grundar 
vi på att endast ett fåtal av intervjuobjekten medvetet använder årsredovisningen som en 
del i profileringsstrategin. De företag som nyttjar årsredovisningen för att profilera sig är 
bland annat Holmen och Gambro. Holmen profilerar sig då de använder sin egen kartong 
som omslag till årsredovisningen, medan Gambro profilerar sig genom att visa vilken typ 
av företag de vill vara. De övriga börsnoterade företagens profilering är 
strömlinjeformad. Av de icke börsnoterade företagen använder sig Folksam och 
Länsförsäkringar av årsredovisningen som profileringsverktyg, resterande gör det inte.  
 

                                                           
174 Fill, C. (1999). 
175 Holm, O. (2002). 
176 Ibid. 
177 Fill, C. (1999). 
178 Ibid.  
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Image existerar inte i ett företag, utan är en uppfattning om företaget skapat av 
omgivningen179. Därför är det viktigt att med hjälp av årsredovisningen ge intressenterna 
en positiv bild av företaget eftersom det kan leda till konkurrensfördelar180.   
 
Vi anser att årsredovisningen spelar en viktig roll då företag ska bygga upp ett företags 
personlighet, identitet och image. Vi tycker att företagen borde utnyttja årsredovisningen 
mer till detta ändamål än vad de gör idag. En anledning till att det kan vara lämpligt är, 
som vi nämnt tidigare i arbetet, att en årsredovisning har hög trovärdighet jämfört med 
andra kanaler. Om företaget lyckas bygga upp en image kring sitt företag minskar de 
skillnaden mellan identitet och image vilket är kommunikationens uppgift181.   
 

5.5 Analys utifrån marknadsmixen 
 
Marknadsmixen innefattar produkt, pris, plats och påverkan. Utifrån dessa ska företagen 
fatta beslut om årsredovisningen och dess egenskaper, prissättning, distributionskanaler 
och vilka kommunikationssätt som ska användas.182  
 
Produkten i detta sammanhang är årsredovisningen. För att produkten ska tilltala 
intressenterna krävs det att årsredovisningen besitter vissa egenskaper. Därför är det 
viktigt för företagen att differentiera sig när de framställer årsredovisningen. 
Differentieringen kan baseras på skillnader i tillgänglighet, pris, image samt fysiska 
skillnader. Det gemensamma för de börsnoterade företagen (förutom WM-data) är att de 
ser årsredovisningen som en del i marknadsföringen. Dock anser de inte att huvudsyftet 
är att använda årsredovisningen i samband med marknadsföring.  
 
Av de icke börsnoterade företagen skiljer sig de båda försäkringsbolagen från de andra 
företagen. Detta då deras årsredovisningar innehåller mycket frivillig information. 
Respondenten på Länsförsäkringar vill inte benämna den frivilliga informationen som 
marknadsföring. Detta grundar han på att den inte skickas ut som adresserad reklam samt 
att årsredovisningen inte riktas mot slutkund. Av den orsaken tror vi att de börsnoterade 
har mer marknadsföring än de icke börsnoterade då de till större grad riktar sig till 
slutkund. Enligt respondenterna på de övriga icke börsnoterade företagen innehåller inte 
årsredovisningarna någon frivillig information som kan räknas som marknadsföring.  
 
En förändring som har skett på årsredovisningen som produkt är att den har blivit mer 
omfattande till följd av att det har tillkommit fler lagar och direktiv inom området. 
Respondenterna tror att denna utveckling kommer att fortskrida. Vi tror att de 
börsnoterade företagens årsredovisningar kommer att utökas ytterliggare till följd av att 
den frivilliga informationen kommer att få större plats i årsredovisningen. Detta medan 
de icke börsnoterade går mot att inte trycka någon årsredovisning alls samt att de enbart 
kommer att redovisa den finansiella delen. Dessa åsikter delar vi med våra respondenter.  

                                                           
179 Fill, C. (1999). 
180 Adcock, D. (2000). 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
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Pris kan vara ett effektfullt redskap mot konkurrenter. Men eftersom alla årsredovisningar 
är gratis har inte priset någon betydelse när företag ska differentiera sig genom 
årsredovisningen. Vi har dock valt att ta med denna aspekt då vi tror att det har stor 
betydelse för hur många som väljer att ta del av årsredovisningen. 
  
Plats eller distribution innefattar de aktiviteter ett företag gör för att få produkterna 
tillgängliga för kunden183. Detta (P) anser vi vara relevant då alla årsredovisningar är 
lättillgängliga för alla intressenter. För de som inte får årsredovisningen automatiskt 
skickad till sig kan, som nämnts tidigare, beställa en årsredovisning. De flesta 
årsredovisningar finns även tillgängliga på företagens respektive hemsida (Internet). 
Överlag lägger de börsnoterade företagen ner större resurser på årsredovisningen än de 
företag som inte är det. Vi tror att detta beror på att den frivilliga informationen är mer 
omfattande i de börsnoterade företagens årsredovisningar. Enligt respondenten på 
Holmen utgörs stora delar av kostnaderna för produktionen av årsredovisningen av porto 
och distribution. Detta anser vi vara en anledning till att de icke börsnoterade företagen 
inte väljer att skicka ut årsredovisningen. 
 
Påverkan avser de aktiviteter som ett företag använder då de kommunicerar med 
intressenterna. Syftet med detta kan vara att nå ut med någon form av information eller 
påverka mottagarens värderingar och attityder till företaget och dess produkter/tjänster.184 
Vi anser att årsredovisningen kan påverka intressenternas värderingar och attityder 
gentemot företaget. Anledningen till detta är, som vi nämnt tidigare, att årsredovisningen 
har hög grad av tillförlitlighet. Då de flesta årsredovisningar innehåller en beskrivning av 
företaget kan de själva välja vilken bild intressenterna ska få av företaget. Vi tror som 
Kotler185 att påverkan kan ses som ett effektivt verktyg för att öka kännedomen om 
företaget, men även att det kan leda till ökad konsumtion av företagets produkt eller 
tjänst. Enligt litteraturen kan företagen genom en aktiv dialog förbättra sin position och 
strategi genom att uppfylla intressenternas önskemål. Påverkan ser vi alltså som 
marknadsföring i årsredovisningarna vilket vårdar relationerna till företagens intressenter. 
 

5.6 Analys utifrån relationsmarknadsföring 
 
Som begreppet relationsmarknadsföring antyder så är syftet att utveckla en långsiktig 
tillfredsställelse till sina intressenter186. Detta tror vi kan ha stor betydelse för företagets 
lönsamhet då det är känt att det är lönsammare att behålla befintliga kunder än att söka 
nya kunder (kundretention). Dessa relationer kan företagen bygga upp samt utveckla då 
de möter sina intressenter ansikte mot ansikte. Detta möte kan uppstå i samband med 
bolagsstämman eller när företag lämnar över offert till kund. Via årsredovisningen kan 
företagen förbättra relationen till de anställda. Vi tycker att företagen ska inkludera de 
anställda i årsredovisningen, för att de ska känna sig betydelsefulla och delaktiga i 
organisationen. Vi anser vidare att årsredovisningen borde delas ut till de anställda för att 

                                                           
183 Kotler, P. (1999). 
184 Axelsson, B. & Agndal, H. (2005). 
185 Kotler, P. (1999). 
186 Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). 
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ge dem en helhetsbild av organisationen. En annan förbättring som vi kan se är att de 
anställda därigenom får ökad kunskap, vilket kan leda till att de bättre kan representera 
företaget. Detta stämmer väl överens med litteraturen som säger att syftet med intern 
marknadsföring är att de anställda får överensstämmande information och kunskap187. En 
positiv effekt som företagen tycker att de får av årsredovisningarna är att de stärker 
relationerna med dess intressenter. Enligt respondenten på SCB kan nyttan ses som ett 
sätt att förbättra relationen till sin uppdragsgivare. Inget av de företag vi intervjuat mäter 
nyttan, då det är svårt att mäta nyttan eftersom den kan yttra sig på många olika sätt.  
 
Internet har stor betydelse som verktyg när det gäller att skapa och förbättra relationen 
mellan ett företag och dess intressenter. Företag som använder sig av årsredovisningar på 
Internet får konkurrensfördelar jämfört mot de företag som inte utnyttjar tjänsten.188 Vi 
anser som respondenten på Gambro, att förmedla årsredovisningen med hjälp av Internet 
kan ge ytterligare fördelar i form av både tid- och kostnadsbesparing för företaget. Vidare 
ökar det årsredovisningens tillgänglighet i dagens IT- samhälle. På detta sätt kan företag 
förbättra den interaktiva relationen till sina intressenter. Något som vi upptäckt då vi 
granskade företagets årsredovisningar på Internet är att de skulle kunna underlätta 
navigeringen på sidan.  
 
Internet har bidragit till utvecklingen när det gäller att marknadsföra företaget och dess 
produkter/tjänster189. Våra undersökningar har visat att publiceringen av årsredovisningen 
på Internet kan vara bra PR för företaget. Eftersom syftet med en verksamhet är att 
maximera företagets goodwill är det av stor vikt att företag upprätthåller en god relation 
med de olika medier som ger företaget PR. Av intervjuerna kan vi dra slutsatsen att 
oavsett om företagen är börsnoterade eller ej så är det viktigt att synas i media. Flera av 
de företag vi intervjuat tror att årsredovisningar i nätversion kommer att bli allt mer 
förekommande i framtiden, dessa åsikter instämmer vi med.  
 
Att redovisa marknadsföring i sin årsredovisning anser vi vara ett sätt för företagen att 
skapa samt vårda personliga relationer med omgivningen. Att vårda sitt sociala nätverk 
på detta sätt tror vi kan vara nödvändigt för företagets framtida framgång. Dessa åsikter 
delar vi med respondenten på Gambro. 
 

                                                           
187 Axelsson, B. & Agndal, H. (2005). 
188 Gummesson, E. (1996).     
189 Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). 
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6 SLUTDISKUSSION  
 
I detta avslutande kapitel presenteras kortfattat våra egna kommentarer och synpunkter 
på vad vi kommit fram till efter att analyserat teorin samt intervjumaterialet gällande 
årsredovisningens funktion som marknadsföringsprodukt. 
 

6.1 Egna kommentarer    
 
Hur företag använder årsredovisningen som ett verktyg för att marknadsföra sig till sina 
intressenter är ett område som är relativt outforskat. En trend som de senaste åren verkar 
fortsätta är att företag försöker nå ut med så mycket information som möjligt för att 
tillfredsställa sina olika intressenter. Många årsredovisningar vi granskat har en 
utformning som kan liknas vid en reklambroschyr. Detta anser vi indikerar på att den kan 
ses som en marknadsföringskanal. Att företag väljer att använda sig av årsredovisningen i 
samband med marknadsföring anser vi bero på att den har hög legitimitet.  
 
En slutsats vi kan dra efter granskningen av årsredovisningarnas innehåll är att de 
börsnoterade företagen hade, förutom den lagbundna delen, mycket frivillig information. 
Däremot hade de icke börsnoterade företagen en mindre omfattande del av frivillig 
information och i vissa fall enbart den lagbundna delen. Vi anser att all frivillig 
information som förekommer i årsredovisningar kan betraktas som en form av 
marknadsföring. Bland våra respondenter råder dock delade meningar om vad som kan 
räknas som marknadsföring. De medger även att marknadsföringen inte är 
årsredovisningens huvudsyfte. Att företag valt att inkludera frivillig information i 
årsredovisningen tolkar vi som att de har upptäckt möjligheten att inkludera 
årsredovisningen i sin marknadsföringsmix. Däremot har årsredovisningen en mindre 
betydelse i samband med marknadsföring i jämförelse med andra kanaler. 
 
Undersökningen visade att de börsnoterade företagen huvudsakligen riktade sig till 
aktieägare, finansiella analytiker, ekonomijournalister samt finansierare med sin 
årsredovisning. De börsnoterade företagen vill med hjälp av årsredovisningen nå ut med 
sina elementära budskap samt förmedla sin vision samt mission. De icke börsnoterade 
företagen använder andra kanaler för att nå ut med dessa budskap och riktar sig till 
finansiella analytiker, journalister, branschorganisationer, långivare och diverse 
myndigheter. Med det menar vi att företagen ser dessa intressenter som de mest 
väsentliga. Detta stämmer väl överens med intressentmodellen som säger att företagen 
strävar efter att skapa stabila förhållanden till sin omgivning för att uppnå en 
tillfredsställande ekonomisk vinst för företaget.  
 
För att vårda relationerna måste företagen uppfylla de olika intressenternas olika krav på 
information. Med det menar vi att en del intressenter enbart är intresserade av den 
finansiella delen, medan vi anser att den frivilliga delen huvudsakligen riktar sig till 
investerare och aktieägare. Därför tror vi att de företag som ej är börsnoterade inte har så 
mycket eller ingen frivillig information just då de inte har några aktieägare.  
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Då vi granskat årsredovisningarnas utformning har vi lagt märke till att de flesta företag 
väljer att placera den lagbundna delen sist. En anledning till att den frivilliga 
informationen ligger först tror vi beror på att de vill bygga upp en positiv bild av 
företaget innan intressenterna tar del av den finansiella delen. Detta anser vi kan bidra till 
att exempelvis långivarna får en helhetsbild av företagets verksamhet. Att utforma 
årsredovisningen på ovan nämnda sätt kan vara ett tillvägagångssätt för företagen att få 
läsarna att inte bara köpa deras produkt eller tjänst, utan även att välja att placera pengar i 
bolaget. Formgivning har även stor betydelse för att läsaren ska uppfatta 
årsredovisningen som lättbegriplig och intressant. På det sättet kan företag undvika 
störningar och nå ut med budskapen på ett effektivt sätt.  
 
Vid granskningen av de olika företagens årsredovisningar kunde vi konstatera att de 
flesta företagen hade en utvecklad social redovisning, där de beskriver sina anställda och 
dess arbetsmiljöer. Den informationen bidrar till att medarbetarna känner sig 
betydelsefulla. Vi anser att detta kan vara ett sätt att underlätta rekrytering samt behålla 
befintlig personal. Att dela ut årsredovisningen till de anställda kan ge dem ökad 
kunskap, vilket kan leda till att de bättre kan representera företaget. Att redovisa social – 
samt miljöinformation kan då vara ett sätt att visa samhällsansvar samt att vinna 
acceptans och legitimitet bland sina intressenter. Vidare anser vi att den sociala 
redovisningen i årsredovisningen kan vara ett sätt att framhäva ett företags personlighet.  
 
I vår teori valde vi att nämna konkurrenterna som en möjlig intressent till 
årsredovisningen. Respondenterna nämnde inte konkurrenterna som en möjlig intressent. 
Trots detta tror vi att konkurrenterna kan fungera som en intressent exempelvis vid 
utformningen, detta då årsredovisningen kan fungera som inspirationskälla. Vidare anser 
vi att olika typer av frivillig information som exempelvis miljöinformation kan vara ett 
sätt att vinna konkurrensfördelar.  
 
Något som vi fann anmärkningsvärt var att företag inte följer upp vad som är bra 
respektive dåligt i årsredovisningen. En rekommendation från vår sida är att företag med 
hjälp av en utvärdering skulle kunna utveckla och förbättra sin årsredovisning. Eftersom 
endast ett fåtal av intervjuobjekten medvetet använder årsredovisningen som en del i 
profileringsstrategin rekommenderar vi företagen att bli bättre på att profilera sig med 
hjälp av årsredovisningen. Som vi nämnt tidigare har årsredovisningen hög legitimitet 
därför anser vi att årsredovisningen skulle fungera utmärkt till att bygga upp ett företags 
personlighet, identitet och image.  
 
I dagsläget använder sig de allra flesta företagen av Internet för att förmedla sin 
årsredovisning. Av intervjuerna kan vi dra slutsatsen att årsredovisning i nätversion 
kommer att bli allt mer förekommande i framtiden. Detta kommer troligtvis att bidra till 
att årsredovisningen i nätversion blir alltmer lätthanterlig till följd av enkel navigering.  
 
I framtiden tror vi inte att de icke börsnoterade företagen kommer att redovisa frivillig 
information i samma utsträckning som de börsnoterade företagen. Svaren från 
respondenterna på de icke börsnoterade företagen pekar på att majoriteten av dem enbart 
kommer att redovisa den finansiella delen. Sammanfattningsvis tolkar vi det som att de 
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börsnoterade företagen börjat uppmärksamma möjligheten att använda årsredovisningen 
som ett marknadsföringsverktyg. Men att det är en lång bit kvar tills företagen ser 
marknadsföringen som en naturlig del i årsredovisningen.  
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7 KÄLLKRITIK 
 
I samband med att forskning bedrivs kan det uppstå en rad fel när det gäller 
genomförande av undersökning, tolkning och analys. I detta kapitel diskuteras vår 
uppsats trovärdighet. I avsnittet kommer vi att beskriva begreppen reliabilitet och 
validitet samt redogöra för felkällor som kan förekomma. Kapitlet avslutas med våra 
förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Reliabilitet och validitet 
 
En förutsättning för en undersökning samt de resultat som uppkommer är att den data 
som använts är pålitlig. Med reliabilitet (det vill säga trovärdighet) menas att mätningar 
som genomförs är utförda på ett korrekt sätt samt att de är trovärdiga. Forskare skall 
kunna komma fram till likvärdiga svar trots att mätningar av samma fenomen sker på 
olika sätt.190 
 
Beträffande bedömningen av reliabiliteten vid intervjuerna, måste hänsyn tas till att vi 
alla tre uppsatsskribenter är ovana intervjuare. Vilket i viss mån kan påverka resultatet av 
vår undersökning i och med en lägre nivå av tillförlitlighet. Då vi alla tre var närvarande 
vid alla intervjutillfällen, utom ett, är dock nivån av tillförlitlighet relativt hög. Att vi var 
tre som närvarade vid alla intervjutillfällen utom ett gör att det sker en kontroll av de svar 
vi fick på våra frågeställningar. Vi hade då möjlighet att jämföra våra anteckningar för att 
se om de överensstämde. Denna överensstämmelse mellan registreringen av svaren utgör 
ett mått som benämns interbedömarreliabilitet191.  
 
Vår undersöknings tillförlitlighet kan påverkas av eventuella felbedömningar. Risken för 
felbedömningar minskar dock vid användandet av kvalitativa intervjuer192. Vi valde att 
använda oss av denna intervjumetod och tog hjälp av en intervjumall, därmed ökar 
tillförlitligheten vid våra jämförelser intervjuer emellan. Då intervjumallen gav utrymme 
för öppna svar frambringade den mer utförliga svar än om den hade varit utformad som 
en enkät. Intervjumallens utformning skapade även goda förutsättningar att ställa 
följdfrågor vid behov. Den skriftliga intervjun anser vi vara pålitlig med vissa 
reservationer, eftersom vi inte kunde styra intervjun eller ställa följdfrågor. Något som vi 
skulle kunna gjort annorlunda är att vi kunde ha intervjuat fler företag för att därmed få 
ett säkrare resultat. 
 
Validitet kan även benämnas för giltighet. Validitet innebär att forskare mäter det som 
faktiskt är avsett att mäta. 193  När forskare mäter det avsedda och inget annat visar 
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resultatet hög validitet194. Ytterligare innebär begreppet att det vi har mätt är relevant 
samt att det vi mäter hos ett fåtal även gäller för ett flertal195.   
 
Vi anser att de intervjuer vi gjort är informationsrika men att det trots allt kan vara svårt 
att generalisera resultaten. En orsak till detta kan vara att urvalet är begränsat, detta beror 
på att en avgränsning är nödvändig för att rapporten inte ska bli alltför omfattande. Vi 
anser dock att vi inte har dragit förhastade slutsatser, utan vi har grundat våra 
kommentarer och synpunkter på den information vi samlat in.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur stor vikt årsredovisningen har då företag ska 
marknadsföra sig. Med risk för subjektivitet, vågar vi påstå att vi uppfyllt syftet med det 
vi avsåg att undersöka.  
 

7.2 Förslag till vidare forskning  
  
Vi anser att uppsatsen kan vara till nytta för fortsatta studier inom området beträffande 
användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring. Då det enbart finns ett 
fåtal uppsatser med liknande inriktning tror vi att vår uppsats kan inspirera till vidare 
forskning.   
 
Som förslag till fortsatt forskning anser vi att det vore intressant att granska den frivilliga 
informationen i företags årsredovisningar, sett ur de olika intressentgruppernas 
perspektiv. Fokus skulle då kunna ligga på att undersöka hur väl företagen uppfyller de 
olika intressenternas krav på information, och vad de räknar som marknadsföring i 
årsredovisningen. 
 
Vi menar även att en studie inriktad på utvecklingen över tid vad gäller frivillig 
information i årsredovisningar skulle vara av intresse. En sådan undersökning skulle inte 
bara kunna svara på vad som ligger bakom mängden frivillig information i företags 
årsredovisningar, utan även varför det varierar mellan företag. Kanske är det faktorer i 
företagens historia eller kultur som ligger bakom förändringarna beträffande mängden 
frivillig information. 
  
Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning vore att undersöka sambandet mellan 
mängden marknadsföring i årsredovisningen med olika variabler som exempelvis 
omsättning, antal anställda och bransch. Har exempelvis marknadsföring i 
årsredovisningen positiv eller negativ korrelation med omsättning. 
 
Vi hoppas att ovanstående förslag kan inspirera till vidare studier inom området.
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BILAGA 1 
 
 
INTERVJUMALL 
 
 

 Vad heter du? 
 

 Vad har du för arbetsposition på företaget? 
 

 Hur länge har du arbetat för företaget? 
 

 Vilka/vilket budskap önskar ni nå ut med till era intressenter? 
 

 Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av för att nå ut med ert/era budskap? 
 

 Hur stora resurser lägger ni ner på marknadsföring per år? 
 

 Använder ni er av årsredovisningar för att marknadsföra företaget? 
 

 Vilken roll har årsredovisningen som marknadsföringskanal? 
 

 Hur profilerar ni er med hjälp av årsredovisningen? 
 

 Hur sker utformandet av er årsredovisningen? 
 

 Hur stora resurser lägger ni ner på er årsredovisning? 
 

 Hur stor nytta förväntas ni få av de resurser ni lägger ner? 
 

 Vad anser ni vara marknadsföring i årsredovisningen? 
 

 Hur stort utrymme i er årsredovisning går att betrakta som marknadsföring? 
 

 Varför är det viktigt med marknadsföring i årsredovisningen? 
 

 Vilken respons får ni på er årsredovisning? 
 

 Till vilka intressenter riktar ni årsredovisningen? 
 

 Vilka utgör huvudmålgruppen? 
 

 Vilka delar ni ut årsredovisningen till? (ex. aktieägare) 
 

 Hur utformar ni marknadsföringen i årsredovisningen så att läsaren upplever att 
årsredovisningen håller kvalitet? 

 
 Hur ska marknadsföringen utformas så att intressenterna förstår budskapet med 

kommunikationen?  
 



 Vilka förväntningar har ni på att era intressenter ska förstå årsredovisningen? 
 

 Vilken risk finns för att intressenterna tolkar informationen fel? 
 

 Var i årsredovisningen lägger ni störst tyngdpunkt? Störst kraft på marknadsföring eller 
redovisning? 

 
 Hur fungerar årsredovisningen som marknadsföringskanal i jämförelse med andra 

marknadsföringskanaler? 
 

 Märks det någon skillnad i effektivitet i att marknadsföra sig genom årsredovisningar i 
jämförelse mot andra marknadsföringskanaler? 

 
 Hur stora resurser lägger ni ner på årsredovisning i förhållande till andra 

marknadsföringskanaler? 
 

 Hur viktig är årsredovisningen på Internet? Många besökare? 
 

 Hur kan ni göra er årsredovisning intressantare för fler intressenter? 
 

 Sporras ni av de tävlingar som anordnas för bästa årsredovisning? 
 

 Har ni märkt av någon tydlig skillnad i arbetet med årsredovisningar de senaste åren? 
 

 Hur tror ni utvecklingen kommer att fortsätta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


