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Förord 

Denna studie har gett oss en fördjupande inblick om hur K3-företag arbetar och tänker kring 

sin internredovisning. Studien har gett en inblick i de komplicerade vardagsproblem företagen 

ställs inför när de ska fatta beslut om vad som ska ingå i företagens intern- och 

externredovisningar. Den syftar inte till att belysa ett ovanligt fenomen utan för att ge 

fördjupande kunskaper som kan underlätta och förbereda oss på en framtida karriär inom 

ekonomi. 

Vi vill tacka vår handledare, jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi, Kjell Johansson 

för hans stöd och vägledning genom hela vår uppsatsprocess. Vi har uppskattat hans hjälp och 

tips för att förbättra kvalitén på vår uppsats. Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter som 

under processens gång har givit oss konstruktiv kritik på hur vår uppsats ha kunnat förbättras. 

Vi tycker att processen av att skriva en kandidatuppsats har varit lärorikt och utmanande och 

vi tar med oss våra förnyade kunskaper in i arbetslivet. 

 

Halmstad 2017-06-05 

 

_____________________  _____________________ 

Erika Göransson  Jenny Stenberg Enbuske   



Svensk titel: Bakomliggande orsaker till uppdelning i intern- och externredovisning – En studie 

av tre K3-företag i tillverkningsbranschen 

Engelsk titel: Underlying reasons for a division in management- and financial accounting – A 

study of three K3-companies in the manufacturing industry 

Utgivningsår: 2017 

Författare: Erika Göransson och Jenny Stenberg Enbuske   

Handledare: Kjell Johansson 

Examinator: Jonas Gabrielsson 

Abstract 

Accounting is used to easily communicate financial information to the company's various 

stakeholders, such as shareholders, potential investors, managers, employees, lenders and state. 

It is based on that the company's various stakeholders, which can be divided into internal and 

external, want access to certain information. There are several differences between what is 

reported internally and what is reported externally. These differences include the statutory 

requirements, who will use the information, the context in which the information is to be used 

and how often and current information the stakeholder needs. There is also a big difference 

between the access the external and internal stakeholders have to the information. Internal 

stakeholders have direct access to information while external stakeholders have to rely on 

information that the company selects to publish. 

The purpose of this study is to investigate why companies make a division of their accounts in 

management and financial accounting and why they do not report them together. The study is 

based on theories about isomorphism, legitimacy, stakeholders, and theory of competition, 

business secrets and risks. Theories are linked to interviews made with representatives from 

three manufacturing K3 companies to answer the study's research question regarding the 

division of the accounts. The interviews were conducted with a semi-structured interview guide 

where the interviewers have a greater opportunity to ask supplementary questions. The 

responses from the interviews contribute to show how the accounting in manufacturing 

companies works in 2017, in a contemporary and realistic perspective. 

The study's results show that the companies make a division of the accounts in management 

and financial accounting due to factors such as decision-making and competition. The 

company's internal and external stakeholders have different needs and requirements for the 

information that companies provide in order to use it for decision-making. The financial 

accounting does not provide sufficient information for the decision-making of internal 

stakeholders in order to make quick and correct decisions. While management accounting could 

be too extensive for some external stakeholders. From a competitive perspective, companies do 

not want their competitors to be able to access the company's management accounting so that 

they cannot access their recipe of success. The companies included in the study want to maintain 

their competitive advantages and protect their business opportunities to increase its profitability 

and efficiency. 

Key words: management accounting, financial accounting, stakeholders, competition, risks, 

secrecy  



Sammanfattning 

Redovisning används för att på ett smidigt sätt kommunicera ut ekonomisk information till 

företagets olika intressenter, såsom aktieägare, potentiella investerare, chefer, anställda, 

långivare och stat. Den grundar sig i att företagets olika intressenter, som kan delas in i interna 

och externa, vill ha tillgång till viss information. Det finns flertalet skillnader mellan det som 

redovisas internt och det som redovisas externt. Dessa skillnader är bland annat de lagstadgade 

kraven, vem som ska använda sig av informationen, i vilket sammanhang informationen ska 

användas samt hur ofta och aktuell information som intressenten behöver. Det är även en stor 

skillnad mellan vilken tillgång de externa och interna intressenterna har till informationen. De 

interna intressenterna har direkt tillgång till information medan de externa intressenterna får 

förlita sig på den information som företaget väljer att publicera offentligt. 

Syftet med denna studie är att undersöka varför företag gör en uppdelning av sin redovisning i 

intern- och externredovisning och varför de inte väljer att redovisa dessa tillsammans. Studien 

bygger på teorier kring isomorfism, legitimitet, intressenter samt teori kring konkurrens, 

företagshemligheter och risker. Teorier kopplas till intervjuer gjorda med representanter från 

tre stycken tillverkande K3-företag för att besvara studiens forskningsfråga angående 

uppdelningen av redovisningen. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad 

intervjuguide där intervjuaren har större möjlighet att ställa följdfrågor. Svaren från intervjuerna 

bidrar till att, genom ett nutids- och verklighetsperspektiv, visa på hur redovisningen fungerar 

i tillverkande företag år 2017.  

Studiens resultat visar att företagen gör en uppdelning av redovisningen i intern- och 

externredovisning på grund av faktorer som beslutsfattning och konkurrens. Företagens interna 

och externa intressenter har olika behov och krav på den information som företagen lämnar för 

att kunna använda den till beslutsfattande. Externredovisningen ger inte tillräckligt med 

underlag för de interna intressenternas beslutsfattande för att de ska kunna fatta snabba och rätt 

beslut. Medan internredovisningen i sin tur kan vara alltför omfattande för vissa externa 

intressenter. Ur ett konkurrensperspektiv vill företagen inte att deras konkurrenter ska kunna ta 

del av företagets internredovisning för att de inte ska få tillgång till deras framgångsrecept. De 

företag som ingår i studien vill behålla sina konkurrensfördelar och skydda sina 

affärsmöjligheter för att öka sin lönsamhet och effektivitet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1800-talet, i takt med att företagen blev större, växte redovisningsinformationens 

betydelse (Falkman 2001, s. 28). Den moderna internredovisningens uppkomst kan härledas till 

uppkomsten av hanteringen av hierarkiska företag. Informationen behövdes för att 

effektiviteten i den interna produktionsprocessen skulle kunna mätas när produkter internt 

flyttades steg för steg (Atkinson & Kaplan 1998, s. 2). I början av 1900-talet var företag starkt 

internt finansierade av ägarnas egna kapital och den redovisningsinformation som upprättades 

användes av ägarna för att se hur resultatet hade utvecklats. Eftersom det inte spelade någon 

roll för ägaren så gjordes ingen uppdelning i intern- och externredovisning. Medan företagen 

blev större och större, så blev företagen mer beroende av riskkapital från externa intressenter 

och en skillnad mellan externa och interna informationsanvändare uppstod. Då ändrades 

externredovisningen till att bli mer utformad för att tillgodose de externa beslutsfattarnas behov 

och inte ägarnas behov (Falkman 2000, s. 14). Uppkomsten och tillväxten av stora och 

framgångsrika industriföretag, mellan år 1825 och 1925, gjorde att en mängd 

internredovisningspraxis växte fram. År 1925 – 1985 skedde inte lika stor produktiv utveckling 

i internredovisningsrutinerna. En förklaring tycks ligga i hur stor efterfrågan på 

produktkostnadsinformation de finansiella rapporterna hade (Atkinson & Kaplan 1998, s. 7). 

Inom internredovisningen uppstod det under 1980-talet nya utmaningar. Företag återupptäckte 

den kritiska roll som tillverkning innebar för att kunna skapa en komparativ fördel för företaget 

(Atkinson & Kaplan 1998, s. 8). 

Redovisningsområdet omges av en viss mystik och hur en specifik händelse ska redovisas 

skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Redovisning är inget som genererar vinst, utan 

redovisning är ett medel som bidrar till företagets resultat genom att tillgängliggöra värdefull 

information om vad som har hänt i företaget. All redovisning ska grunda sig i att företag, 

personer eller myndigheter vill ha tillgång till viss information. Det är således 

informationsbehovet som avgör vad som ska redovisas och presenteras om företagets 

verksamhet (Lönnqvist & Lind 1998, s. 9). En definition på redovisning, gjord av American 

Accounting Association (AAA), är den som beskriver processen för att identifiera, mäta och 

kommunicera ekonomisk information för att underlätta beslutfattarnas arbete. Redovisningen 

avser att ge både finansiell och icke-finansiell information som bidrar till att rätt beslut fattas 

av användarna (Drury 2004, s. 5). 

Redovisning är ett språk som kommunicerar ekonomisk information till de personer som har 

ett intresse i företaget, såsom aktieägare, potentiella investerare, chefer, anställda, långivare och 

staten. Det har visat sig att de flesta av de som använder sig av redovisningsinformation behöver 

informationen för att kunna fatta beslut (Drury 2004, s. 6). Efterfrågan på information påverkas 

omvänt av vilka beslut som ska fattas av de olika intressenterna (Jönsson & Funck 2016, s. 9). 

Speciellt för redovisning är att det är det enda informationssystem som ger företaget en 

sammanfattande bild av dess tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Vad 

internredovisningen innehåller, omfattar och hur den struktureras avgörs av de krav som finns 

inom företaget (Lönnqvist & Lind 1998, s. 33). 

Drurys (2004) undersökning av de olika användarna av redovisningsinformation visade att 

användarna kan delas in i två grupper: interna parter inom företaget och externa parter utanför 

företaget. Exempel på parter inom företaget är anställda, chefer och ägare och utanför företaget 

är det aktieägare, kreditgivare och stat. Detta gör det möjligt att dela in redovisning i två delar, 
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ena anpassad efter de interna användarna och den andra efter de externa användarna. 

Internredovisning avser tillhandahållandet av information till användarna inom företaget för att 

de ska kunna fatta bättre beslut samt förbättra företagets effektivitet (Drury 2004, s. 7). Syftet 

med internredovisning är att den fungerar som en databank där information till planering, 

kalkylering, internprissättning och lagervärdering kan hämtas. Internredovisningen är detaljrik 

och till följd av att informationen lämnas löpande blir den utförlig och anpassad till företagets 

behov (Jönsson & Funck 2016, s. 11). Användarna utanför företaget tillhandahålls information 

genom externredovisning (Drury 2004, s. 7). Externredovisning är ett system vars uppgift är att 

värdera, mäta, rapportera och registrera affärshändelser (Falkman 2001, s. 20). Den ger en 

helhetsbild och information om företagets resultat och ställning vid en specifik tidpunkt 

(Jönsson & Funck 2016, s. 11). Externredovisningen är ett instrument som används för att 

sprida information genom årsredovisningar (Falkman 2001, s. 27). 

De största skillnaderna mellan de två delarna av redovisning är: lagstadgade krav, fokus på 

enskilda segment av verksamheten, generellt accepterade redovisningsprinciper, 

tidsperspektivet och rapporteringsfrekvensen. Den första skillnaden, de lagstadgade kraven, 

innebär att företag i sin externredovisning måste följa de lagar som finns i det landet de verkar 

i. De inhemska lagarna säger att aktiebolag (AB) årligen ska producera externa finansiella 

rapporter oavsett om företaget finner informationen användbar eller inte (Drury 2004, ss. 7-8). 

I Sverige innebär detta att svenska företag ska följa årsredovisningslagen SFS 1995:1554 

(ÅRL). Inom internredovisningen är detta däremot frivilligt och företag producerar den 

information de anser behövs för att kunna fatta bättre beslut. Den andra skillnaden, fokuset på 

enskilda segment av verksamheten, innebär att externredovisningen fokuserar på helheten av 

företaget medan internredovisningen fokuserar på de olika delarna i företaget. I 

internredovisningen finns till exempel information om hur företagets olika segment presterar 

var för sig. Förutom att externredovisningen måste uppfylla de lagstadgade kraven måste de 

även uppfylla de generellt accepterade redovisningsprinciperna, den tredje skillnaden. 

Principerna är nödvändiga för att alla rapporter som produceras ska vara enhetliga och 

konsekventa. De externa användarna vill vara säkra på att rapporterna är upprättade enligt god 

redovisningssed så att de kan jämföra företagets rapporter från år till år, men även företag 

sinsemellan. I internredovisning finns inga externa krav som behöver uppfyllas. I den fjärde 

skillnaden, angående tidsperspektivet, påvisas att externredovisningen rapporterar vad som har 

hänt i företaget, medan internredovisningen kan visa både historiska siffror samt förväntade 

framtida siffror. Den femte och sista skillnaden syftar på rapporteringsfrekvensen. 

Externredovisningen tas fram och publiceras årligen och halvårsvis publiceras mindre 

detaljerad information. De interna användare kräver dock information som snabbt går att agera 

på och därför framställs internredovisningen dagligen, veckovis eller månadsvis (Drury 2004, 

ss. 7–8). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den största skillnaden mellan beslutfattarnas tillgång till information är att de interna 

beslutsfattarna har direkt tillgång till informationen, eftersom att det är de som producerar den. 

De externa beslutsfattarna får istället förlita sig på den information som publiceras offentligt 

om företaget (Falkman 2000, s. 14). Av de två redovisningsdelarna är externredovisningen den 

del som regleras i lag för att skydda de beslutsfattare som inte själva har direkt tillgång till 

företagets hela redovisningsrapporter utan bara de offentligt publicerade delarna. Det innebär 

inte att den del som regleras i lag genererar tillräckligt med information till beslutsfattarna inom 

företaget. Mängden beslut som fattas av interna intressenter är större än de som fattas av externa 
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intressenter och av denna anledning är det interna informationsbehovet större än det externa. 

Därmed behövs komplettering till den lagstiftande redovisningen göras eller nya 

registreringsrutiner införas (Jönsson & Funck 2016, s. 10). 

Dagens internredovisningssystem måste utformas för att stödja, inte hämma, drivet efter en 

perfekt tillverkningsprocess (Atkinson & Kaplan 1998, s. 8). För att kunna stödja de insatser 

som behövs för att öka kvaliteten och produktiviteten bör mätsystemen utvecklas. Företag 

måste byta till just-in-time1 och datorintegrerade tillverkningssystem och bidra till att motivera 

investeringar i ny teknologi. Forskare och företag har sedan 1980-talet utvecklat 

internredovisningen för att kunna möta utmaningar som avreglerade branscher och kraftig 

global konkurrens. De nya rutinerna utformades för att kunna stödja den pågående förändringen 

av teknik och ledningsprocesser, exempelvis kvalitetsstyrning, sökande efter 

konkurrensfördelar och just-in-time leveranser (Atkinson & Kaplan 1998, s. 9). 

Internredovisningsinformation har flera syften i ett företag. Den interna informationen gör det 

enklare att fatta beslut, vägleda strategiutveckling, utvärdera befintliga strategier samt bidra till 

att förbättra företagets resultat (Atkinson & Kaplan 1998, s. 12).   

Olika krav på information kan göra det svårt för företag att utforma en enda redovisning som 

uppfyller alla olika krav. Generellt har externa intressenter mer övergripande och aggregerade 

informationskrav medan interna intressenter vill ha mer detaljerad och specificerad 

information. De olika intressenterna har olika krav på informationens kvalitet. Ett exempel som 

tas upp av Lönnqvist och Lind (1998) är fastighetsvärdering där externa intressenter föredrar 

värdering till inköpspris eftersom att värdering till försäljningspris grundar sig i 

företagsledningens uppskattningar. Interna intressenter föredrar en värdering till marknadspris 

då det är företaget självt som utför och kontrollerar de bedömningar som värderingen grundar 

sig på. Dessa olika krav ligger till grund för att en uppdelning av redovisningen skall göras, en 

uppdelning i internredovisning och externredovisning (Lönnqvist & Lind 1998, s. 10). Det finns 

en gemensam del mellan de två delarna och hur stor den delen är varierar från företag till 

företag. Ett företag kan välja att använda externredovisningen som grund när de ska utföra 

internredovisningen och detta medför att den gemensamma delen blir stor. Väljer företaget att 

istället använda marknadsvärden och budgetvärden till de interna rapporterna så blir den 

gemensamma delen mindre (Lönnqvist & Lind 1998, s. 11). 

Vilka interna beslut som ska fattas varierar mellan företag. I ett mindre företag med få anställda 

är internredovisningen inte fullt så utvecklad som i ett större företag med många anställda 

(Jönsson & Funck 2016, s. 12). Internredovisning är en viktig del i processen för 

informationshantering eftersom att den hanterar information både före och efter att en händelse 

har inträffat, medan externredovisningen främst fokuserar på det som redan har inträffat. 

Internredovisningen ger underlag till både planering och uppföljning i 

informationshanteringsprocessen (Jönsson & Funck 2016, s. 14). Med hjälp av budgetering 

syftar internredovisningen till att kontrollerna verksamheten genom riktlinjer för hur resurserna 

ska allokeras (Falkman 2001, s. 17). Styrning på en övergripande nivå handlar om att företagets 

uppsatta mål ska uppfyllas. Styrning av en verksamhet är viktigt, både på kort och lång sikt, för 

att företaget ska vara effektivt. Fungerar inte styrningen kommer detta leda till att företaget blir 

ineffektivt, exempelvis om en beslutsfattare försöker uppnå sina egna personliga mål före 

företagets uppsatta mål. Internredovisningen fungerar som ett medel för styrning av företaget 

för att undvika dessa problem (Falkman 2001, s. 18). 

                                                 
1 Just-in-time innebär att ett företag väljer att producera och leverera varor i precis den mängd och vid precis den 

tidpunkt som konsumenten behöver den. 
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Ekonomistyrning utgör en viktig länk mellan ett företags strategiska mål och det operativa 

systemet i en organisation. Det huvudsakliga underlaget för styrningen kommer från företags 

ekonomiska internredovisningssystem (Almqvist, Holmgren Caicedo, Johanson & Mårtensson 

2012, s. 14). Under de två senaste decennierna har flertalet modeller för redovisning och 

styrning utvecklats, där kundattitydmätningar, medarbetarenkäter, kvalitetsrankningar med 

mera ofta sammanfattas i index av olika slag (Almqvist et al. 2012, s. 102). Almqvist et al. 

(2012) uttrycker att den traditionella ekonomistyrningen sett med dagens ögon varit inriktad 

mot fel mål samt ägnat sig åt överdokumentation, räknefrosseri och kortsiktighet (Almqvist et 

al. 2012, s. 18). 

De Waal (2013) menar att traditionella ekonomistyrnings- och informationssystem inte främjar 

en kultur med förtroende och ständig förbättring, vilket resulterar i att människor inte agerar på 

ett lämpligt sätt utefter de uppmätta resultaten. Fokus ligger på resultatmätning, det vill säga 

insamlandet av data, och inte på verksamhetsstyrningen, hur ledarna agerar utefter resultatet. 

Då ekonomistyrnings- och informationssystem mäter fel saker får de människor att göra fel 

saker och uppvisa felbeteenden. Systemen tar inte hänsyn till idéer som ledarna har kring 

informationen, vilket skapar en klyfta mellan levererad information och efterfrågad information 

(De Waal 2013, s. 24). 

Många av dessa problem orsakas av att organisationer har använt i princip samma 

ledningskontroll och informationssystem som de gjort sedan 1930-talet. Under de senaste 

decennierna har dock en rad utvecklingar skett i produktions- och bearbetningsmetoder (såsom 

flexibla tillverkningssystem, just-in-time-produktion, materialbehovsplanering, supply chain 

management2  och kvalitetssäkring) som i sin tur motiverat till flera nya informationssystem 

och redovisningsmetoder. Även om många av dessa nya redovisningsmetoder är varianter av 

äldre metoder och idéer så ger de ändå ett värdefullt bidrag för att hjälpa till att hantera en allt 

mer komplex företagsmiljö (De Waal 2013, s. 24). Trots den växande komplexa företagsmiljön 

har den tilltagande globaliseringen fört med sig omfattande förändringskrav vad gäller 

företagens externa rapportering. Förändringarna har gällt både vad som rapporteras och hur det 

rapporteras (Lindvall 2011, s. 197). 

Internredovisningssystem ger information till företagsledare så att de kan planera och 

kontrollera företagets aktiviteter. Internredovisningens aktiviteter består av att samla in, 

klassificera, bearbeta, analysera och rapportera information till beslutsfattarna. 

Internredovisning är inte reglerad i lag och kan därför vara mindre objektiv och mindre 

kontrollerbar än den informationen som presenteras i externredovisningen. Relevans värderas 

mer än objektivitet och möjlighet till granskning, men informationen som används måste vara 

försvarbar och transparent till företagets medarbetare (Atkinson & Kaplan 1998, s. 1). I dagens 

starkt konkurrensutsatta globala miljö krävs det att företaget har kundnöjdhet som högsta 

prioritet för att kunna konkurrera framgångsrikt. Företagen har även implementerat nya 

metoder, förändrat tillverkningssystemen och investerat i ny teknik, vilket även det har haft ett 

betydande inflytande på internredovisningen (Drury 2004, s. 6). 

 

 

                                                 
2 Supply chain management innebär planering, schemaläggning och kontroll av materialflödet genom ett företag.  
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1.3 Forskningsfråga 

Utifrån problemdiskussionen i avsnitt 1.2 blir det relevant att ställa följande forskningsfråga.  

• Vilka bakomliggande orsaker finns det för att företag gör en uppdelning av 

redovisningen i intern- och externredovisning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som avgör att företag delar upp sin 

redovisning i intern- och externredovisning. Det ska även undersökas varför dem inte väljer att 

offentliggöra delar av internredovisningen externt.  

 

1.5 Avgränsningar 

Syftet med denna studie avgränsas till att undersöka två tillverkande K3-företag i Halmstad och 

ett i Ljungby. Då undersökningen handlar om att ta reda på hur företagen hanterar sin intern- 

och externredovisning i nuläget (2017) har inget fokus lagts på hur det har sett ut tidigare för 

dessa företag.   
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2 Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att framställa denna studie. Kapitlet startar 

med en genomgång av studiens design och fortsätter med de ansatser som tagits för 

framställning av teori och empiri. Efter detta förklaras hur urval till intervjuerna gjorts samt hur 

dessa genomförts. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens reliabilitet och validitet, 

etisk reflektion samt källkritik. 

 

2.2 Studiens design  

Insamling av information till denna studie har skett via litteratur och artiklar inom 

ekonomiområdet. Litteraturen är kurslitteratur och annan facklitteratur som funnits tillgänglig 

på Högskolan i Halmstads bibliotek och som hittats via dess lokala sökfunktion. I databaserna 

OneSearch, Google Scholar, JStor och Web of Science har vetenskapliga artiklar hittats. De 

sökord som använts till att söka litteratur och artiklar är redovisning/accounting, 

internredovisning/management accounting, externredovisning/financial accounting, 

intressenter/stakeholders, verksamhetsstyrning/management performance samt 

konkurrens/competition. För att hänvisa till de källor som refereras till i studien har Guide till 

Harvardsystemet använts (Högskolan i Borås 2017). 

 

2.2.1 Kvalitativ ansats 

När kvalitativa metoder används betyder det att forskningsproceduren som används ger 

beskrivande data, såsom någons egna skrivna eller talande ord och observerbara beteenden 

(Olsson & Sörensen 2007, s. 65). Det som eftersträvas är en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden, för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen. Kvalitativa studier kan 

beskrivas som holistiska, vilket innebär att utgångspunkten måste ligga i helheten av en 

företeelse och inte i dess delar. Helheten kan alltså inte enbart förstås genom en analys av de 

enskilda delarna (Olsson & Sörensen 2007, s. 63). Kvalitativa insamlingsmetoder är till 

exempel intervjuer, fallstudier, observationer och skrivna berättelser/dokument/texter (Olsson 

& Sörensen 2007, s. 79). För att kunna undersöka fenomenet kring vad forskningsfrågan i denna 

studie tar upp har en kvalitativ ansats antagits. Detta för att genom intervjuer få ett grepp om 

hur några tillverkande företag i Sverige hanterar sin internredovisning. 

 

2.2.2 Forskningsansats 

I forskning ägnar sig forskaren åt empiriskt arbete och datainsamling som kopplas till teorier 

för att bättre förstå det som undersöks. Det finns två sätt att göra detta på, deduktivt eller 

induktivt. Den strategi som inledningsvis används i denna studie är deduktiv, då teori-

insamlingen sker innan observationerna till empirin (May 2013, s. 44). Strategin innebär att 

forskaren först skaffar sig vissa förväntningar om vad arbetet ska leda till genom en genomgång 

av tidigare empiriska rön och teorier. Därefter samlas empiri in för att se om dessa 
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förväntningarna stämmer överens med de resultat som den empiriska studien ger (Jacobsen 

2002, s. 34). 

För att denna deduktiva strategi inte ska begränsa studiens öppenhet för ny information har den 

till viss del övergått till induktiv strategi i de fall den empiriska delen av studien gett resultat 

som bör undersökas vidare. Induktiv strategi innebär att empirins resultat härleds till redan 

befintliga teorier, det vill säga observationerna görs innan insamling av teori (May 2013, s. 44). 

I en sådan strategi ska empirin samlas in helt utan förväntningar på resultatet, detta för att ingen 

tidigare kunskap ska begränsa insamlingen av den empiriska informationen (Jacobsen 2002, s. 

35). Detta tillvägagångssätt används i denna studie för att hitta stöd i tidigare teorier för att 

underlätta analysen av de empiriska resultaten. 

Genom att kombinera både induktiva och deduktiva strategier tyder det på att en abduktiv 

metodstrategi har använts (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 23). Då studien har denna 

mer öppna strategi ger det den empiriska undersökningen en möjlighet att ge information som 

inte förväntades i förväg. En rent deduktiv strategi kan ge en omedveten begränsning av 

insamlingen av ny information. Jacobsen (2002) menar att undersökare alltid kommer att företa 

en avgränsning av informationen, medvetet eller omedvetet. Med detta menas att alla människor 

har en föreställning om vad som är viktigt och mindre viktigt innan de påbörjar en empirisk 

undersökning och att detta kan påverka den information som samlas in (Jacobsen 2002, s. 43).  

 

2.2.3 Urval 

För att kunna besvara forskningsfrågan har företagsrepresentanter från tre stycken K3-företag 

inom tillverkningsbranschen intervjuats. Begränsning har gjorts geografiskt till större företag 

belägna i Halmstad samt Ljungby kommun. De parametrarna som definierar ett stort företag, 

K3-företag, användes för att finna stora tillverkande företag i Halmstad och Ljungby. I 1 kap. 

3 § p. 4 ÅRL klassas ett företag som stort om: 

- företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller 

- företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Större företag har en mer utvecklad internredovisning än vad mindre företag har (Jönsson & 

Funck 2016, s. 12). Därför valdes större företag ut och studien inriktade sig på företag inom 

tillverkningsbranschen, då dessa har ett större behov av internredovisning än vad till exempel 

grossist- och partihandelsföretag har.  

Kontakt togs med tre stycken större företag, K3-företag, som verkar inom 

tillverkningsbranschen. Dessa tre valdes ut då de är tillverkande företag som arbetar med olika 

material: plast, stål och papper. Endast tre företag valdes ut för att studien inte ska bli för 
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omfattande, men för att ändå kunna tyda ett mönster hos denna typ av företag. På de kontaktade 

företagen intervjuades ekonomichefer och ekonomer som arbetar med och är insatta i den 

interna redovisningen. Dessa är de personer som dagligen arbetar med denna typ av redovisning 

och som kan bidra med information som kan föra denna studie till en slutsats. 

 

2.2.4 Empirisk metod 

Det finns tre olika typer av intervjuer som kan användas i studier: strukturerad, semistrukturerad 

och ostrukturerad intervju. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är två exempel på 

kvalitativa intervjuer och de skiljer sig åt från strukturerade intervjuer som ofta används i 

kvantitativ forskning. De kvalitativa intervjuerna syftar till att få ut mer fylliga och detaljerade 

svar och att få kunskap om vad respondenterna anser är relevant och viktigt. Den kvantitativa 

intervjun syftar till att uppfylla forskarens intressen samt att den strukturerade intervjuns svar 

snabbt ska kunna bearbetas och jämföras (Bryman & Bell 2011, s. 474). 

En strukturerad intervju är en metod där varje respondent får svara på samma frågor för att 

intervjuaren ska kunna urskilja eventuella skillnader (May 2013, s. 160). Intervjumetoden utgår 

ifrån ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema för att kontexten för alla intervjuer ska 

vara densamma. Målet med en strukturerad intervju är att kunna sammanställa respondenternas 

svar på ett jämförbart sätt, vilket bara är möjligt om de får svara på samma frågor (Bryman & 

Bell 2011, s. 215).  

En semistrukturerad intervju är ett intervjusätt där respondenten får svara på en uppsättning 

frågor, men där ordningsföljden på frågorna varierar från intervju till intervju. Till skillnad från 

strukturerade intervjuer är frågorna mer allmänt formulerade och intervjuaren har en större 

möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2011, s. 218; May 2013, s. 162). 

Semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju är den form av intervju som används mest 

(Dalen 2008, s. 31). Användandet av en denna intervjuform ger stor möjlighet till jämförelser 

mellan de insamlade svaren (May 2013, s. 163). 

En ostrukturerad intervju är av en mer öppen karaktär och det finns ett intresse för att fånga 

respondentens perspektiv (May 2013, s. 164). Det är en intervjuform där intervjuaren använder 

en intervjuguide med en lista med mer allmänna frågeställningar eller teman som de vill ska 

täckas in på intervjun. Intervjun är mer informell och hur frågorna formuleras och i vilken 

ordning de ställs i varierar från intervju till intervju (Bryman & Bell 2011, s. 218). 

Till denna studies intervjuguide har ett semi-strukturerat format antagits och utrymme för 

följdfrågor har funnits. Anledningen till att en fullt strukturerad intervjuguide inte användes var 

för att inte begränsa respondenternas utrymme till att bidra med kompletterande uppgifter till 

de frågor som ställts. Då resultat av ostrukturerade intervjuer kan ge alltför skilda svar och det 

därav kan bli svårt att tyda ett mönster i företagsrepresentanternas svar har inte den typen av 

intervjuguide använts. 

Garanti för anonymitet gör så att fler är villiga att ställa upp på intervju, eftersom att deras svar 

då inte kan kopplas till dem som personer. Anonymitet gör att färre tackar nej till en intervju av 

den anledning att de inte vill namnges i en publicerad studie. Deras incitament till att tacka nej 

minskar med stigande grad av anonymitet (Jacobsen 2002, s. 360). Företagsrepresentanterna i 

denna studie har erbjudits anonymitet för att så sanningsenliga svar som möjligt skulle kunna 
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samlas in. Studiens företagsrepresentanter ansåg att de inte bidrog med några 

företagshemligheter och valde därför inte att vara anonyma.  

Genom att använda någon form av inspelning, till exempel bandspelare eller diktafon, kan 

problemet med att kunna anteckna, ha ögonkontakt och föra samtalet vidare samtidigt lösas. 

Anteckningar behövs dock för att intervjuaren ska komma ihåg samtalets innehåll vid 

analysering av resultatet. Det finns dock nackdelar med att använda sig av någon form av 

inspelning. De flesta som intervjuas reagerar negativt på att bli inspelade och intervjuaren kan 

inges av en falsk trygghet av att få med allt på bandet och slappnar därför av. Användandet av 

inspelning kan också innebära att tekniska problem uppstår och att det blir ett avbrott i intervjun 

som kan förstöra stämningen (Jacobsen 2002, s. 166). En annan nackdel är att spela in och 

transkribera en intervju är ett tillvägagångssätt som är mycket tidskrävande. En timmes intervju 

beräknas ta mellan fem och sex timmar att transkribera och att det blir stora högar med papper 

(Bryman & Bell 2011, s. 489). Studiens intervjuer baserades inte på inspelning utan de två 

intervjuarna delade upp ansvaret under intervjun. En hade fokus på att ställa frågor och föra 

samtalet vidare och den andra fokuserade på att anteckna företagsrepresentantens svar. 

Intervjuerna skedde i form av besöksintervjuer på företagens kontor. Vid en besöksintervju är 

det enklare att tala om mer känsliga ämnen och enklare att skapa en förtrolig stämning mellan 

parterna (Jacobsen 2002, s. 161). För intervjuarens del är det fördelaktigt att kunna tolka den 

intervjuades kroppsspråk och kunna avgöra hur känsliga och djupgående frågor som kan ställas. 

Vad intervjuaren måste vara medveten om är intervjueffekten som innebär att intervjuarens 

fysiska närvaro påverkar hur den intervjuade uppträder. Om intervjuaren verkar uttråkad kan 

den intervjuade påverkas till att säga något som får intervjuaren nöjd och mer intresserad 

(Jacobsen 2002, s. 162). Respondenten påverkas av hur intervjuaren ser ut, talar och använder 

sitt kroppsspråk. Om intervjuaren är aggressiv och framfusig får den personen helt andra 

resultat än en person som är oengagerad (Jacobsen 2002, s. 270). Allt detta togs hänsyn till vid 

intervjuerna. 

 

2.3 Reliabilitet och validitet  

Både reliabilitet och validitet handlar i grunden om hur pass säkra och noggranna studier är 

(Bryman & Bell 2013, s. 64). Studier ska alltid försöka göras med så stor giltighet (validitet) 

och tillförlitlighet (reliabilitet) som möjligt (Jacobsen 2002, s. 255). Bra studier är därför de 

som undersöker det som de säger sig ska undersöka, där resultatet kan anses generellt och där 

resultatet kan tolkas som sant (Jacobsen 2002, s. 417). Det är viktigt att bestämma validiteten 

och reliabiliteten för undersökningar för att kunna avgöra deras kvalitet (Bryman & Bell 2013, 

s. 185). 

Validitet handlar om en värdering av studien som reder ut ifall de slutsatser som framkommit 

hänger ihop med forskningsfrågan eller inte (Bryman & Bell 2013, s. 62). Maxwell (2005) 

skriver att validiteten även reder ut ifall slutsatserna kan kopplas till verkligheten, men att det 

egentligen inte finns några metoder för att försäkra detta (Maxwell 2005, s. 105). En form av 

validering är att studiens olika processer kritiskt granskas. Till exempel kan det granskas utifall 

rätt personer intervjuats och om dessa förmedlat sanningar samt om analysen kan återspeglas i 

teorin så att de slutsatser som konstrueras kan styrkas där (Jacobsen 2002, s. 259). I denna studie 

säkras validiteten genom att noggrant se till att samtlig teori och empiri är väsentlig för att leda 

fram till svar på forskningsfrågan. Urvalet av företagsrepresentant till intervjuerna har gjorts 

med hänsyn till att få så uppriktiga, korrekta och ingående svar som möjligt. 
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Reliabilitet handlar i grunden om studiens tillförlitlighet, om den är konsekvent och logisk. Det 

visar om resultaten från studien skulle bli desamma om den gjordes på nytt, eller om den 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga händelser (Bryman & Bell 2013, s. 62). För att säkra 

reliabiliteten i denna studie är den avgränsad i tid och rum samt avgränsad till att enbart förevisa 

hur de undersökta företagen arbetar med sin intern- och externredovisning och inte hur det 

fungerar för andra företag än dessa. 

 

2.4 Etisk reflektion 

För att teorin i denna studie ska vara tillförlitlig är det eftersträvat att den enbart är baserad på 

de sekundära källor som finns refererade till i texten, inga egna åsikter eller värderingar 

används. Det är även kontrollerat att de källor som används är rätt citerade och att det tydligt 

framgår vem som uttryckt dessa. I empirin i denna studie har stor vikt lagts kring hur de 

intervjuade och deras svar behandlas. I all kontakt med företagsrepresentanterna har det 

påpekats att allt de säger kan behandlas med anonymitet, även de företag de arbetar för. För att 

styrka att informationen från intervjuerna är riktiga har företagsrepresentanterna fått en chans 

att granska den nedskrivna tolkningen av intervjun. All analys i denna studie kommer att 

baseras på och göra kopplingar mellan det som är skrivet i teorin och empirin. I analysen är 

ingen information ny och den innefattar inga egna värderingar. 

 

2.5 Källkritik 

2.5.1 Litteratur 

Den tryckta litteraturen som har använts till kapitel 1 och kapitel 3 är litteratur inom 

ekonomiområdet. För att säkerställa att litteraturen är så trovärdig som möjligt har det lagts 

fokus på att använda litteratur skriven av författare med fördjupade kunskaper inom ämnet 

ekonomi. 

 

2.5.2 Artiklar 

De vetenskapliga artiklar som används i studien anses vara pålitliga källor då de har blivit 

’double-blind reviewed’. Detta innebär att innehållet granskats utan att varken författarens eller 

granskarens, som ofta är en annan forskare inom samma område, identitet är avslöjad. På så 

sätt säkerställs att granskaren inte påverkas av vem det är som har skrivit artikeln (Elsevier 

2016). Eftersom att en vetenskaplig artikel granskas gör detta att författaren inte kan skriva vad 

som helst, utan den måste innehålla något som ligger nära sanningen eller är någorlunda adekvat 

inom området. 

 

2.5.3 Intervju 

Informationen som samlats in från företagsrepresentanterna tillhör gruppen primärdata. Det är 

upplysningar direkt från personer och är upplysningar som samlas in för första gången. 
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Informationen kommer direkt från den primära informationskällan (Jacobsen 2002, s. 152). En 

risk med att använda sig av intervju som insamlingsmetod är att det är svårt att veta om 

företagsrepresentanterna delar med sig av allt relevant för att svara på studiens forskningsfråga. 

Det kan även vara svårt att veta om företagsrepresentanterna svarar ärligt på frågorna och detta 

är något som tagits hänsyn till. Genom att erbjuda anonymitet minskades risken för detta och 

så utförliga och sanningsenliga svar som möjligt kunde samlas in. Ytterligare fanns en risk att 

fokus lades på fel saker under intervjun och någonting viktigt som företagsrepresentanterna sagt 

utelämnats. Detta undveks förhoppningsvis genom att två personer höll intervjun och 

tillsammans kunde säkerställa att ingenting utelämnades. Företagsrepresentanterna fick även 

möjlighet att granska resultatet för att säkerställa att de återgetts korrekt och ingenting 

utelämnats eller misstolkats. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som tillsammans med empirin utgör 

grunden för diskussionen som sker i analysen. Den teoretiska referensramen börjar med en 

genomgång av två, för studien relevanta, ekonomiska redovisningsteorier som avses ge en 

fördjupad förståelse i hur företag anpassar sitt beteende efter andra företag och hur de försöker 

vinna legitimitet. Den teoretiska referensramen fortsätter med en genomgång av intressentteorin 

som ger läsaren en inblick i vilka ett företags interna och externa intressenter är. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om konkurrens, företagshemligheter och risk som samlats in efter att 

studien övergått till en induktiv strategi. 

 

3.2 Isomorfism 

I början av en organisations livscykel så visar olika enheter i organisationen stora skillnader i 

synsätt och form. När en enhet i organisationen blir väletablerad så finns det en strävan mot 

homogenisering. Olika enheter är till exempel viktiga leverantörer, resurser, konsumenter av 

produkten, tillsynsmyndigheter och konkurrenter (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). Processen 

för homogenisering återspeglas bäst av konceptet isomorfism. Isomorfism är en process som 

tvingar en enhet i populationen till att bli mer likt andra enheter inom en och samma miljö. Ett 

företag blir tvunget att likna andra företag som verkar inom samma bransch. Om ett företag 

anpassar sitt beteende och sina beslut efter andra företag så kan det resultera i isomorfism 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 149). 

Det finns två typer av isomorfism: konkurrenskraftig och institutionell (DiMaggio & Powell 

1982, s. 149). Konceptet av institutionell isomorfism är ett användbart verktyg för att förstå 

politiken och ceremonin som genomsyrar mycket av det moderna organisatoriska livet. De tre 

identifierade mekanismerna, som påverkar förändring i institutionell isomorfism, är tvingande, 

mimetisk/imiterande och normativ isomorfism. De uppstår i olika situationer och leder till olika 

resultat (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Empiriskt kan det vara svårt att skilja på de tre 

mekanismerna av isomorfism som kan påverka ett företag vid tidpunkten för observationen. 

Det är möjligt att fler än en mekanism av isomorfism utövas samtidigt och vilken som utövas 

kan vara svårt att utreda (Carpenter & Feroz 2001, ss.592–593). 

Tvingande isomorfism är påtryckningar, formella och informella, som utövas på ett företag. 

Påtryckningar kan ske i form av övertalning, inbjudningar att delta i samverkan med ett annat 

företag och kan ske med våld (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). 

Mimetisk/imiterande isomorfism är när företag i situationer av osäkerhet kopierar andra företag 

i ett försök att vinna legitimitet. Detta är en av de kognitiva pelarna i institutionell teori 

(Broadbent, Jacobs & Laughlin 2001, s. 570). Osäkerheten kan vara på grund av dålig teknik, 

otydliga mål eller osäkerhet kring den organisatoriska miljön. Detta kan leda till att ett företag 

tar efter ett annat företag. Fördelen med mimetisk/imiterande isomorfism är att den kan resultera 

i att ett företag finner en hållbar lösning på ett problem mot en liten kostnad (DiMaggio & 

Powell 1983, s. 151). Institutionella teorier hävdar att det finns en tendens att företag inom en 

viss bransch kopierar branschens ledande företags policys och procedurer. Detta gör ledningen 

i företaget för att behålla företagets legitimitet (Unerman & Bennett 2004, s. 692). 
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Normativ isomorfism uppstår när en yrkesgrupp, professionaliserade, försöker fastställa villkor 

och metoder till det som utövarna ska producera. Professionalismen har två aspekter som är 

viktiga källor till isomorfism. Den ena är utbildning och den andra är utarbetande och tillväxt 

av professionella nätverk (DiMaggio & Powell 1983, s. 152). Till exempel kan externa aktörer 

påverka ett företag att anpassa sig till andra företag genom att kräva att de utför en viss uppgift 

och anger yrkesansvariga för dess prestanda (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). 

 

3.3 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin går ut på att företag och organisationer försöker skapa kongruens mellan de 

två värdesystemen. Värdesystemen är sociala värden till följd av eller i samband med företagets 

verksamhetsaktiviteter och de normer av acceptabelt beteende i det större samhällssystem som 

företagen är en del av (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122). Legitimitet är därför beroende av vad 

de sociala grupperna anser, men oberoende av vad en enskild individ anser är okej och vad som 

inte är okej (Suchman 1995, s. 574). Organisatorisk legitimitet innebär att dessa värdesystem 

är kongruenta, det vill säga samstämmiga. Om det finns en faktisk eller potentiell skillnad 

mellan de två värdesystemen så finns det ett hot mot den organisatoriska legitimiteten. Det är 

hot i form av juridiska, ekonomiska och andra sociala sanktioner. Organisatoriska insatser för 

att bli legitim kan förklara och analysera många organisatoriska beteenden som vidtagits med 

hänsyn till samhällssystemen (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122). 

Sociala normer och värderingar kan förändras över tid och de förändringarna utgör en 

motivation för organisatoriska förändringar. De fungerar som en tryckkälla för organisationens 

legitimitet. Konkurrensen mellan företag kan medföra förändringar i sociala normer och 

värderingar. Organisatorisk överlevnad förstärks av legitimitet och kan ses som en resurs ett 

företag försöker erhålla, medan tävlande företag kan försöka att förneka den. Företag 

konkurrerar med avseende på vilka aktiviteter de utför och vilka aktiviteter andra företag 

kommer att utföra (Dowling & Pfeffer 1975, s. 125). 

Legitimitet ska inte definieras av vad som är lagligt och olagligt och det ska inte enbart bedömas 

som en tävling för ekonomiska resurser. I ett demokratiskt land är lagar vanligtvis korrelerade 

med sociala normer och värderingar. Korrelationen är mindre än perfekt och det finns tre skäl 

till detta. Den första skillnaden är tidsperspektivet. En förändring av en lag tar längre tid än vad 

en förändring av en norm tar. Den andra skillnaden är att en lag presumeras vara konsekvent, 

medan normer är mer motsägelsefulla. Den tredje skillnaden är den formella karaktären av en 

lag. Om en person ”bryter” mot en norm kan vissa beteenden accepteras utan att det blir en 

rättslig påföljd (Dowling & Pfeffer 1975, s. 124). Ett företag kan avvika mot samhällets normer, 

men ändå behålla sin legitimitet eftersom att avvikelserna betraktas vara unika (Suchman 1995, 

s. 574). Bryter en person mot en lag, är acceptansen inte lika stor. Under ett mer auktoritärt 

styre kan korrelationen mellan laglighet och legitimitet bli mindre (Dowling & Pfeffer 1975, s. 

124). 

Det finns många skäl till varför ett företag söker legitimitet och två av de viktigaste skälen är 

skillnaden mellan att driva företaget trovärdigt och kontinuerligt samt skillnaden mellan att 

söka passivt och aktivt stöd (Suchman 1995, s. 574). Det finns tre saker ett företag kan göra för 

att bli legitimt. Företaget kan anpassa sin produktion, sina mål och sitt arbetssätt för att anpassa 

sig till nuvarande definitioner av legitimitet. Genom kommunikation kan företag sträva efter att 

ändra definitionen av social legitimitet så att den stämmer överens med företagets praxis, 

produktion och värderingar. Genom marknadsföring kan företag även försöka bli identifierade 
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med symboler, värderingar eller institutioner som har en stark koppling till social legitimitet. 

Processen för att förändra sociala normer är svår och det är troligt att de flesta företag antingen 

kommer att anpassa sig till de krav som ställs för att vara legitim eller kommer att presentera 

sin produktion, sina värderingar och sina arbetssätt så att de anses vara starkt legitima (Dowling 

& Pfeffer 1975, s. 127). 

För att analysera sambanden mellan företag och deras miljöer är legitimitet viktigt och det ger 

en koppling mellan den organisatoriska och samhälleliga analysnivån (Dowling & Pfeffer 1975, 

s. 131). Legitimitet påverkar inte bara hur människor agerar gentemot företag, utan också hur 

de förstår dem. Människor uppfattar ett legitimt företag som mer värdigt, mer förutsägbart och 

mer tillförlitligt (Suchman 1995, s. 575). Sociala normer och värderingar samt legitimitet 

begränsar de åtgärder som vidtas av enskilda företag. Eftersom legitimitet är viktigt för företag, 

ger begränsningar av sociala normer och värderingar samt reaktioner på begränsningarna ett 

fokus på att analysera organisatoriska beteenden som tagits med hänsyn till samhällets 

värderingar (Dowling & Pfeffer 1975, s. 131). Legitimitet är en begränsning för alla företag, 

men det påverkar vissa företag mer än andra. Det beror delvis på att vissa företag är mer synliga 

och att vissa företag är mer beroende av socialt och politiskt stöd (Dowling & Pfeffer 1975, s. 

133). 

Det finns tre huvudtyper av legitimitet: pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. De tre 

typerna vilar alla på något olika dynamiska beteenden, men de alla innebär en allmän 

uppfattning om vad som är lämpligt inom sociala grupper. De sociala gruppernas sociala system 

består av normer, värderingar, övertygelser och definitioner (Suchman 1995, s. 577). 

Pragmatisk legitimitet är beräkningar av en organisations direkta målgrupper. Det handlar om 

ett direkt utbyte mellan företaget och intressenter. Det kan vara politiska, ekonomiska eller 

socialt ömsesidiga beroenden mellan företaget och gruppen, där företagets handlingar påverkar 

gruppens välbefinnande (Suchman 1995, s. 578). 

Moralisk legitimitet vilar, till skillnaden från pragmatisk legitimitet, inte på bedömningar om 

en viss verksamhet gynnar utvärderaren utan den vilar på bedömningar om en verksamhet är 

”rätt sak att göra”. Bedömningarna speglar om företagets verksamhet effektivt främjar 

samhällets välfärd utifrån definitionen gjord av de socialt konstruerade värdesystemen 

(Suchman 1995, s. 579). 

Kognitiv legitimitet bygger till skillnad från pragmatisk och moralisk legitimitet på kognition, 

istället för på beräkningar och bedömningar av företag. Kognition innebär hur människor 

hanterar det dem känner och kan om ett företag (Suchman 1995, s. 582). Det handlar alltså om 

individens uppfattningar om ett företags verksamhet, både positiva och negativa (Suchman 

1995, s. 583).   

I en ny bransch finns det brist på legitimitet (Aldrich & Fiol 1994, s. 645). Entreprenörerna 

behöver då strategier för att främja intressenternas tro på de gemensamma förväntningarna, de 

rimliga ansträngningarna och den kompetens det blivande företagets besitter. I en ny bransch 

saknas det legitimitetsuppgifter och hur intressenterna kommer att reagera på den nya 

branschen. Grundarna måste koncentrera sig på att utforma detta okända på så sätt att det blir 

trovärdigt (Aldrich & Fiol 1994, ss. 650–651). 
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3.4 Intressentteorin 

Intressentteorin beskriver utbytet av resurser och information mellan företagen och dess 

intressenter (Isaksson, Lantz & Löfsten 2014, s. 10). Av teorin framgår att vilket företagets 

slutmål än är så måste chefer och entreprenörer beakta de legitima intressena hos de grupper 

och individer som kan påverka eller påverkas av företagets verksamhet (Freeman, Parmar & 

Wicks 2004, s. 365). Intressentteorin speglar och styr hur företagsledare fungerar och den 

fokuserar på två frågor. Den första frågan handlar om vilket syfte företaget har och den andra 

frågan om vilket ansvar företagsledningen har gentemot företagets intressenter. Detta gör att 

företagsledningen uppmuntras att formulera en känsla av värde på de produkter de skapar samt 

förmedla hur de vill göra affärer, vilka slags olika relationer de vill ha och behöver ha med 

intressenterna. En viktig del i företags framgång är att de ser vikten och värdet med relationerna 

till dess intressenter (Freeman, Parmar & Wicks 2004, s. 364). 

Det finns två olika definitioner på en intressent. Den breda definitionen är en identifierbar grupp 

eller individ som kan påverka prestationen av ett företags mål eller som påverkas av 

prestationen ett företag utför för att uppnå sina mål. Det kan vara publika intressegrupper, 

protestgrupper, myndigheter, branschorganisationer, konkurrenter, unioner, anställda, 

kundsegment och aktieägare. Den smala definitionen är en identifierbar grupp eller individ som 

företaget är beroende av för att kunna överleva. Det är anställda, kundsegment, särskilt viktiga 

leverantörer, viktiga myndigheter, aktieägare samt särskilda finansieringsinstitut. När beslut 

som rör företaget ska fattas ska den bredare definitionen på en intressent följas (Freeman & 

Reed 1983, s. 91). Till exempel om ett företag ska implementera en strategi i en turbulent miljö 

så måste de vara medvetna om de intressenter som står bakom deras förslag, men även de som 

kan gå emot det, såsom protestgrupper (Freeman & Reed 1983, s. 92). 

Intressenterna kan delas in i två olika grupper. Första gruppen är de som har intresse i företaget, 

såsom ägarintresse, ekonomiskt intresse och som har mandat att påverka. Den andra gruppen 

är intressenter som har makt, antingen via ekonomiskt eller politiskt inflytande samt via röster, 

exempelvis aktieägare. En och samma intressent kan delas in i båda grupperna och ha multipla 

roller i företaget (Freeman & Reed 1983, s. 93). Ett företags intressenter brukar traditionellt 

sedan delas in i sju olika kategorier: ägare, kreditgivare, kunder, leverantörer, företagsledning, 

anställda samt stat och kommun (Lantz 2012, s. 14). Dessa grupperas in i ekonomiska 

intressenter (ägare och kreditgivare, produktintressenter, kunder och leverantörer), 

individintressenter (företagsledning och anställda) och samhällsintressenter (stat och kommun). 

Mellan företaget och intressenterna sker utbyte av resurser och information och för att en 

intressent ska lämna sitt bidrag till företaget kräver de något i utbyte (Isaksson, Lantz & Löfsten 

2014, s. 10). 

Det finns tillfällen då intressenter måste delta i beslutsprocessen och företagsledningen måste 

vara medvetna om att företagets beslut påverkar företagets nyckelintressenter. Den analytiska 

intressentmodellen kan användas för att kartlägga den makt och det intresse de olika grupperna 

av intressenter har (Freeman & Reed 1983, s. 96). Utgångspunkten i varje intressentanalys är 

att identifiera organisationens prioritet. Det är i samband med detta fokus som företagets 

insatser är etablerade. När företaget ska välja fokus finns det inget enskilt rätt svar (Freeman & 

Reed 1983, s. 101). 

Det är viktigt att komma ihåg att aktieägare är intressenter. Om aktieägare och intressenter delas 

in i två grupper är det som att dela in äpplen och frukt i två olika grupper. Det uppfyller inget 

syfte med att dela in aktieägare och intressenter i grupper om företaget inte har ett incitament 

till att göra det (Freeman, Parmar & Wicks 2004, s. 365). Skapa värde för intressenter är att 
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skapa värde för aktieägarna. För att undvika reglering och regeringens expropriation är det 

viktigt för företag att skapa värde för sina intressenter (Freeman, Parmar & Wicks 2004, s. 366).  

Intressentteorin ger företagsledare mer resurser och en större förmåga att hantera utmaningen 

med att få intressenter att inleda samarbete och göra sitt bästa för företaget. De kan uppnå detta 

genom att inte bara erbjuda intressenterna finansiell belöning, utan även genomföra åtgärder 

för att värdesätta relationer med andra grupper och arbeta för att främja intressena över tid. I en 

tid där företag förlitar sig på den värdeskapande kedjan med partners, till exempel anställda och 

leverantörer för att skapa enastående prestanda och kundservice, så verkar intressentteorin för 

att ge företagsledningen mer resurser till att uppnå framgång (Freeman, Parmar & Wicks 2004, 

s. 365). 

 

3.4.1 Externa och interna intressenter  

Redovisningens syfte är att underlätta intressenternas beslutsfattande genom att uppfylla deras 

informationsbehov (Jönsson & Funck 2016, s. 10). Årsredovisningen, som är en del av 

externredovisningen, är en viktig källa för intressenterna för att kunna göra en finansiell analys 

av företaget (Isaksson, Lantz & Löfsten 2014, s. 235). Företagets externredovisning är ett 

verktyg som chefer och investerare kan använda för att identifiera och skilja mellan bra och 

dåliga investeringsmöjligheter (Bushman & Smith 2001, s. 293). Externredovisningen riktar sig 

till de externa intressenterna, till exempel banker, aktieägare och myndigheter. De externa 

intressenterna använder årsredovisningen till att kunna se vad som har skett i företaget under 

en bestämd tidsperiod. Rättvisande bild är ett övergripande mål som informationen som sprids 

till de externa intressenterna ska uppfylla. Helheten av de finansiella rapporterna och dess noter 

ska på ett rättvisande sätt visa hur det har gått och hur det går för företaget (Grönlund, Tagesson 

& Öhman 2005, s. 25). Internredovisningen däremot riktar sig till de interna intressenterna, till 

exempel chefer, företagsledning, ägare och anställda. Internredovisningen syftar till att 

underlätta företagets dagliga verksamhet så att de interna intressenterna ska kunna planera och 

fatta mer långsiktiga beslut (Isaksson, Lantz & Löfsten 2014, s. 235). Vad internredovisningen 

innehåller, omfattar och hur den struktureras avgörs av de krav som finns inom företaget 

(Lönnqvist & Lind 1998, s. 33). För en översikt av hur de interna och externa intressenterna 

grupperas, se Bilaga 2.  

 

3.5 Konkurrens  

Det konkurrensintensiva klimat som råder för företag, med en ökad konkurrens om kunder, 

medarbetare och kapital, innebär att organisationers verksamhet granskas i detalj av flera 

intressenter. Det är viktigt att företagets mål och strategier utformas så att de stämmer överens 

med intressenternas och marknadens krav och att företaget kan tillgodose kundernas behov och 

önskemål. På den konkurrensintensiva marknaden gäller det att ta vara på affärsmöjligheter 

samtidigt som varje företag måste se till att dess känsliga information inte riskerar att komma 

konkurrenterna tillhanda. Nilsson, Olve och Parment (2010) menar att företags förmåga att 

identifiera och analysera dessa risker, skapa transparens men ändå ha full kontroll på att ingen 

känslig information läcker ut har blivit allt viktigare (Nilsson, Olve & Parment 2010 s. 23). 
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Företag fångas lätt i en kamp mellan ökande krav på socialt ansvar samt öppenhet mot externa 

intressenter och behovet av att skapa lönsamhet för det egna företaget för att överleva en mer 

konkurrenskraftig värld (Halal 2001, s. 27). För att vara långsiktigt konkurrenskraftig krävs en 

balans mellan tillräckliga vinster, önskvärd tillväxt, attraktivitet för viktiga intressenter och 

förnyelseförmåga. Lyckas inte företagen med denna balansgång riskerar dem att bli 

utkonkurrerade på marknaden (Nilsson, Olve & Parment 2010, s. 51). 

Konkurrens gör att utveckling av strategier och konkurrensfördelar kräver ett större fokus från 

företagen. Detta ställer stora krav på företag att kunna sammanställa hur samarbetet med olika 

intressenter bidrar till organisationens framgång och lönsamhet (Nilsson, Olve & Parment 2010, 

s. 113). Även Uyar och Kuzey (2016) hävdar att ämnet konkurrens är särskilt relevant i dessa 

tider av ökad konkurrens på marknaden och att företag under sådana tider måste använda 

välutvecklade verktyg för att förbättra dess beslutsfattande och prestanda (Uyar & Kuzey 2016, 

s. 175).  

 

3.5.1 Konkurrensfördelar  

Ett sätt att skapa fördel för det egna företaget är att utveckla konkurrensfördelar och ett gott 

rykte hos olika grupper av intressenter, framförallt hos kunderna. En konkurrensfördel kan 

förklaras som en egenskap som gör att en kund skulle välja ett visst företag framför ett annat. 

Genom att företag utsätts för konkurrens riskerar de företag som saknar attraktionskraft och 

konkurrensfördelar att drabbas av minskad efterfrågan. Detta ger, enligt Nilsson, Olve och 

Parment (2010) både positiva och negativa effekter. Dels så bidrar konkurrens till att företag 

får en press på sig att bli effektiva, skapa värde för sina kunder samt utveckla sina 

konkurrensfördelar, dels så bidrar det till att de företag som saknar dessa attribut får det svårare 

att överleva än andra (Nilsson, Olve & Parment 2010, ss. 121–122). Tåliga konkurrensfördelar 

kräver att företaget kontinuerligt arbetar med att utveckla sina produkter, system och 

skickligheter. Skickligheten att utföra en tjänst eller producera en produkt är ofta något som 

företag utvecklar och ökar med tiden, därför kan just denna fördel vara svår för en konkurrent 

att ta efter (Nilsson, Olve & Parment 2010, s. 140).  

Vad som i framtiden kommer att vara särskilt avgörande på de marknader där ett företaget 

verkar och hur ett företag kan utveckla sin konkurrensförmåga kan vara svårt att förutse. För 

att ett företag ska kunna dra nytta av sina konkurrensfördelar bör de i viss mån sträva efter att 

vara unika i sin framtoning, med sin produkt/tjänst, eller åtminstone vara svår att imitera. Flera 

företag påstår sig ofta ha konkurrensfördelar, men Nilsson, Olve och Parment (2010) menar att 

de uttrycks ofta i allmänna ordalag och att detta ofta gör det svårt att se dem som unika fördelar. 

Det tar tid att utveckla alla varianter av konkurrensfördelar. Det är också svårt för en 

organisation att veta hur marknaden kommer att utvecklas och om det utvecklingsarbete de 

bedriver kommer vara det som fungerar bäst i framtiden. Erfarenhet kring marknaden, kunder, 

konkurrenter blir därför oftast det som avgör om företagets strategi bidrar till att öka dess 

konkurrensfördelar (Nilsson, Olve & Parment 2010, s. 148).  
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3.5.2 Företagshemligheter  

Företag som söker konkurrensfördelar söker ofta efter det konkurrerande företagets information 

och dess företagshemligheter för att kunna skapa sig dessa fördelar (Pattakos 1997, s. 78). De 

flesta företag stöter på det dilemma där de står mellan att dela med sig av den information som 

behövs till sina intressenter för att göra vinst, men samtidigt behålla den kontroll som är 

nödvändig för att hålla en viss konkurrensfördel. Samtlig personal måste förstå risken med att 

information kan komma konkurrenter tillhanda, genom lagliga eller olagliga medel. Ledningen 

i varje företag bör införa skydds- och kontrollåtgärder för att förhindra att någon extern part 

kan dra nytta av företagets företagshemligheter, då det finns stor risk att företagshemligheter 

som kommer konkurrenter tillhanda utnyttjas. Risken utgörs av att ett företag kan kapitalisera 

på ett annat företags idéer, dess teknik och dess förståelse av marknaden. Även små bitar av 

information, när de sammanställs analytiskt, kan avslöja det ett företag försöker skydda 

(Pattakos 1997, ss. 71–72).  

För att kunna avgöra om det är frågan om en företagshemlighet eller inte är det viktigt att dra 

en gräns mellan företagsspecifik information och en anställds egna erfarenhet och kunskap 

(Wainikka 2010, s. 18). Ett krav för att något skall kunna utgöra en företagshemlighet är att ett 

avslöjande ska kunna leda till att företaget tar skada i konkurrenshänseende. Uttrycket ”skada i 

konkurrenshänseende” innebär inte ett krav på att skada faktiskt ska ha skett, utan det räcker att 

en skada i konkurrenshänseende skulle kunnat inträffa om informationen avslöjats. Kravet finns 

till för att inte alla typer av information ska kunna klassas som företagshemlighet. Det innebär 

att informationen måste ha faktisk betydelse för verksamheten och dess konkurrensförmåga 

(Wainikka 2010, s. 42). Enbart den information som företaget aktivt tagit ett beslut om att den 

är hemlig kan klassas som företagshemlighet. Därav är det viktigt att företaget arbetar proaktivt 

och vidtar åtgärder för att skydda informationen innan den läckt ut. För att välja vilken 

information som ska klassas som företagshemlighet bör företaget göra en bedömning av vilken 

information som faktiskt kan skada företagets konkurrensförmåga utifall den skulle spridas 

utanför företaget. Företaget måste även vara tydliga med att förmedla ut detta i organisationen 

(Wainikka 2010, s. 103). För att skydda sina företagshemligheter kompletterar företag ofta sina 

anställningsavtal med någon form av sekretessklausul. Sekretessklausuler kan se mycket olika 

ut, men det viktigaste är att de förtydligar för den anställde vilken typ av information som ses 

som företagshemligheter och att denna information inte får spridas vidare utanför företaget. I 

en del fall kan klausulerna istället skrivas i exempelvis en personalhandbok eller 

instruktionsbok. Sekretessklausuler kan även användas till att fördela ansvar över vilken 

information de ansvarar för och under vilken tid detta ansvar gäller (Wainikka 2010, s. 62). 

 

3.5.3 Risker  

Risk kan beskrivas som “faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka 

möjligheten att nå ett uppställt mål” (Hamilton 1996, s. 12). Människor reagerar olika på risk 

och vår riskacceptans varierar beroende på möjligheten att kunna kontrollera risken eller tron 

på möjligheten att kunna kontrollera risken (Hamilton 1996, ss. 12-13). Strategier för att hantera 

risker har blivit mer utbredda och viktigare i takt med att trenden för ökad transparens och 

kontroll har ökat (Nilsson, Olve & Parment 2010, s. 37). Transparensen i ett företag kan vara 

både internt inom företaget och i relation till samhället och dess intressenter. Internt på företaget 

vill företagets medarbetare få reda på hur företagets resurser används. Detta påverkar de 

informationsprocesser som ekonomistyrning och en controllers arbetsuppgifter går ut på. Rätt 
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person ska få tillgång till rätt information samt ta del av den och förstå vad den innebär (Nilsson, 

Olve & Parment 2010, s. 39). 

Risk management är något som alla företag på något sätt måste arbeta med och innebär att 

företag förslagsvis utfärdar riktlinjer för vilka risker en anställd får utsättas för (Wainikka 2010, 

s. 38). Risk management går ut på att ett företag skyddar sin verksamhets resurser och 

inkomstmöjligheter mot de risker som finns så att företaget kan uppnå sina mål med minimalt 

med störningar (Hamilton 1996, s. 65). I företag finns det anställda som arbetar med 

informationssäkerhet och deras arbetsuppgifter går ut på att göra insatser på de 

informationssäkerhetsområden som företaget har. Frågan som företaget måste ställa sig är om 

de skyddar rätt information. För att minska risken med att skydda fel information måste det 

finnas en dialog mellan ledningen och de anställda som arbetar med informationssäkerhet så att 

de insatser som görs är av strategisk betydelse (Wainikka 2010, s. 105).  

Ett fungerande IT-säkerhetssystem kan skydda företag mot att förlora information, att 

informationen förändras eller hamnar i fel händer. Informationssäkerhet innefattar tre olika 

kriterier: riktighet, konfidentialitet och tillgänglighet (Hamilton 1996, s. 24). Kravet på riktighet 

(validitet) innebär att informationen ska vara korrekt. Kravet på konfidentialitet innebär att 

informationen endast får läsas, ändras eller tas bort av personer som är berättigade att göra detta. 

Med tillgänglighet menas att enbart den person som är behörig ska kunna ta del av 

informationen. IT-säkerheten förutsätter att de anställda är riskmedvetna och att det finns klara 

uppsatta regler och rutiner inom företaget. Alla företag bör ha en IT-säkerhetspolicy och en 

åtgärdsplan att arbeta efter och fortlöpande se till att regler och rutiner anpassas till de 

förändringar som sker till följd av till exempel ny datautrustning (Hamilton 1996, s. 25). Genom 

att ett företag placerar sin utrustning i låst utrymme, har användaridentiteter med lösenord och 

kräver nyckel för att använda anläggningen kan de skydda behörigheten till information mot de 

externa hot som finns. Med dessa enkla åtgärder kan risken för att råka ut för till exempel 

databrott minska (Hamilton 1996, ss. 26-27).  

Väl utformad kommunikation inom ett företag kan öka dess möjligheter till framgång. Ett 

företags ledning, tillsammans med företagets controllers, bör skapa uppmärksamhet kring de 

risker som en spridning av ett företags interna information kan medföra. Risktagande ingår i 

princip alltid i ett företags uppdrag och utveckling, men informationsförmedlingen kan hjälpa 

medarbetare att ta rätt beslut i hanteringen av känslig information. Informationen riktar sig 

främst till de interna intressenterna, men omfattar ofta även vissa externa parter, till exempel 

leverantörer. När de som arbetar med informationsförmedlingen utvecklar sin erfarenhet och 

kunskap om företagets affärskontakter och sin omvärld, och integrerar viktiga drag hos den i 

sitt arbete, har de förutsättningar att bidra till företagets konkurrensfördelar (Nilsson, Olve & 

Parment 2010, s. 258).      
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

Den empiriska insamlingen består av intervjuer med företagsrepresentanter från två K3- företag 

i Halmstad kommun och ett K3-företag i Ljungby kommun samt företagens årsredovisningar. 

Alla företagsrepresentanter erbjöds anonymitet, men ingen av dem antog erbjudandet om detta 

och intervjuguiden som användes återfinns i Bilaga 1. Den empiriska insamlingen syftar till att 

ge en bild av hur det ser ut för tre etablerade tillverkande K3-företag som arbetar B2B3.  

Företagsrepresentanter från Emballator Lagan Plast AB, Celsa Steel Service Sverige AB och 

Albany International AB har intervjuats. I varje avsnitt återges först en kortare presentation av 

företagets verksamhet och sedan fortsätter de med en genomgång av hur företagen arbetar med 

sin intern- och externredovisning. Varje avsnitt avslutas med att presentera vilken koppling de 

intervjuade företagsrepresentanterna anser det finns mellan intern- och externredovisning samt 

orsaker till varför ett företag inte redovisar sin internredovisning tillsammans med 

externredovisningen i dess årsredovisning. 

 

4.2 Emballator Lagan Plast AB 

Emballator Lagan Plast AB är ett stort K3 företag i Ljungby kommun som tillverkar och säljer 

plastemballage i form av hinkar och burkar. Företaget är ett helägt dotterbolag till Emballator 

Plastics & Innovations AB som ingår i en koncern där Herenco AB är moderföretaget. Företaget 

är miljöcertifierat och arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan. Detta genom att 

återvinna sitt egna produktionsöverskott och att ständigt arbeta med att implementera nya 

biomaterial och andra förnybara råvaror. År 2016 uppgick bolagets nettoomsättning till                            

347 674 000 kronor, balansomslutningen uppgick till 260 343 000 kronor och antalet anställda 

var och är 126 stycken. Företaget uppfyller alla tre kraven för att klassas som ett större företag 

(Emballator Lagan Plast AB 2016). 

 

Emballator Lagan Plast AB har stora konkurrenter, men inte många. I nuläget finns det inga 

konkurrenter i Sverige utan företagets konkurrenter är belägna utomlands. Största andelen av 

Emballator Lagan Plast AB:s kunder finns i Sverige och i Norden, men de har även några 

kunder utanför Norden och Europa. 

De intervjuade företagsrepresentanterna är Sven Nilsson och Karl Johansson. Nilsson är 

företagets ekonomi- och administrativa chef och arbetar med IT- och ekonomifrågor. Johansson 

är företagets produktionscontroller och redovisningsekonom och arbetar med IT- och 

produktionsfrågor. Utöver dessa två är det en person till som arbetar på ekonomiavdelningen 

som även ansvarar för HR och växel. 

 

                                                 
3 Marknadsstrategi som innefattar handel mellan företag, inte till konsumenter eller återförsäljare. 
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4.2.1 Internredovisning 

De interna intressenterna är främst de olika mellancheferna med olika ansvarsområden som 

finns på företaget. Utifrån de olika mellanchefernas områden granskar de budgeten för att se 

hur de ska nå upp till sina respektive produktionsmål för att i slutändan uppnå den budgeterade 

omsättningen. De försöker resursallokera för att se till att det finns tillräckligt med medarbetare 

på varje ställe för att lyckas uppfylla målen. De granskar om det behövs fler medarbetare eller 

om de kan klara sig med de medarbetare de har för att uppnå den budgeterade 

omsättningsökningen. Koncernen är även en intressent av internredovisningen och kommer 

med vissa krav på vad som ska ingå i den. 

När det gäller internredovisningen utgår företaget från den affärsplan som är utarbetad och som 

sträcker sig till år 2020. I affärsplanen ingår till exempel planering på ungefär hur många 

maskiner de ska ha och hur mycket de ska öka sin omsättning med. Det är en plan, ingenting 

som är skrivet i sten, men något att sträva mot. Varje höst gör de en ettårs-budget och en plan 

för varje månad och varje enskild kund. Målet är att tillgodose kundens behov av vad de 

behöver, men även med vad de inte vet att de behöver (merförsäljning). Ettårs-budgeten följs 

upp varje månad genom internredovisningen för att se till att de följer de budgeterade målen. 

När de gör en uppföljning undersöker de vad som avviker från budgeterade och förväntade 

siffror och letar upp vart någonstans avvikelsen har skett. Därefter följs de avvikande siffrorna 

upp med respektive avdelning för att undersöka om avvikelserna går att åtgärda. Budgeten 

utformas av de två intervjuade, Johansson och Nilsson, och de samarbetar med marknadschefen 

för att få en uppfattning om hur den framtida försäljningen troligtvis kommer att se ut. 

Materialpriserna på deras produkter bestäms i en dialog tillsammans med leverantörerna. En 

höjning av priset på råmaterial kommer att resultera i en höjning av företagets priser till kund. 

Detta är kunderna inte villiga att acceptera utan de vill fortsätta betala det ordinarie priset. På 

detta sätt kan det resultera i att företaget tjänar i medgång, när priserna på råmaterial faller, och 

förlorar i motgång, när priserna på råmaterial stiger. Detta genom att när priset på råmaterial 

sjunker så sänker inte företaget sina priser till kund direkt utan gör det successivt och tjänar 

därmed på det. Vid en prisökning på råmaterial är kunderna inte villiga att drastiskt höja priset 

utan det sker även det successivt, till exempel kvartalsvis.  

 

4.2.1.1 Ett pålitligt affärssystem 

I olika företag så finns det olika system. Johansson och Nilsson kan inte svara på om något 

system är bättre än det andra, men de är nöjda med det system de har idag. På Emballator Lagan 

Plast AB så använder de ett affärssystem med information som går ner på detaljerad nivå. 

Affärssystemet är indelat i tre delar: artikelsystem, kundsystem och leverantörssystem. När 

systemet implementerades i företaget tog det tid att få delarna att samverka. De kunde inte lita 

på att de resultat de fick fram var sanna, men efter en tid när de lärt sig hur systemet fungerar 

och hur de ska mata in data korrekt så fungerar det nu tillfredsställande. Om resultatet de får ut 

verkar felaktigt och inte överensstämmer med förväntade resultat så är det möjligt att felaktiga 

data har matats in i systemet, eller på ett felaktigt sätt. Till exempel kan en hink ha matats in att 

den ska tillverkas av en annan maskin än den i verkligheten tillverkas av. Detta medför ett 

avvikande resultat i företagets affärssystem. I sin internredovisning har de vissa nyckeltal de 
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använder sig av för att se hur det går för företaget. Dessa är till exempel kredittider, kassaflöde 

och omsättningshastighet. 

Eftersom att en del av företagets produkter är säsongsberoende så måste de ha ett lager för att 

kunna klara av att tillgodose den stora efterfrågan som uppstår när den säsongen inleds. Av 

denna anledning är det viktigt att registreringen i affärssystemet är korrekt för att lagersaldot 

ska stämma och tillräckligt med produkter finns i lager när kunderna efterfrågar dessa. Företaget 

har cirka 6 500 pallplatser och lagret omsätts 17 gånger per år. 

 

4.2.2 Externredovisning  

De externa intressenterna är kunder, leverantörer, till viss del banker samt stat och kommun. 

Mycket av den externa redovisningen är tvingande enligt lagstiftning och inget företaget hade 

lagt tid på om de inte hade varit tvungna. De uttrycker att banken inte är någon större intressent 

då det har gått bra för företaget i flera år och därmed endast har ett lån och inte är beroende av 

mer upplåning.  

De lagstadgade kraven som företaget följer i samband med sin externa redovisning är 

tillämpade till ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3) (Emballator Lagan Plast AB 2016). 

 

4.2.3 Kopplingen mellan intern- och externredovisning  

Johansson och Nilsson anger att det finns en koppling mellan företagets intern- och 

externredovisning. De olika redovisningsdelarna är till viss del sammanlänkade, men 

internredovisningen är mycket mer detaljerad. Den visar betydligt fler mått än vad den externa 

redovisningen gör. All internredovisning redovisas inte i externredovisningen då detta kan 

skada företaget om konkurrenter får ta del av hur de arbetar med kunder och effektivitet. 

Emballator Lagan Plast AB:s årsredovisning skapas för att företaget ska ge sina externa 

intressenter en inblick i hur deras verksamhet går ekonomiskt. Johansson och Nilsson tillägger 

att företaget dock har begränsat med externa intressenter och att de då inte redovisar mer 

information än vad som är lagstadgat i sin årsredovisning. Med andra ord behöver de inte 

redovisa någon information som inte är lagstadgad. De flesta av företagets intressenter ingår i 

företaget eller i koncernen och har därmed tillgång till den interna informationen i det interna 

systemet. Därför behöver de inte redovisa sådan information i sin årsredovisning och 

informationen lämnar aldrig det interna systemet. Genom att inte behöva redovisa intern 

information i årsredovisningen så sparar företaget tid när det gäller själva 

redovisningsprocessen och de ger sina konkurrenter mindre information om hur det går för 

företaget.  

För att skydda den interna informationen har Herenco AB, koncernen, ett IT-bolag som 

ansvarar för all säkerhet gällande data i systemen de använder sig av. Vid besök på företaget 

får besökare registrera sin närvaro i systemet för att företaget lätt ska veta vilka som befunnit 

sig i dess lokaler. Vid vissa besök vidtager företaget också en försiktighetsåtgärd genom att inte 

visa sin internredovisning öppet på till exempel tavlor i lokalerna. I vanliga fall brukar intern 

information visas upp på tavlorna, men vid vissa besök vill de dölja den informationen. Om den 
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interna redovisningen skulle läcka ut så skulle de kunna förlora konkurrensfördelar gentemot 

andra leverantörer som verkar i samma bransch.  

 

4.3 Celsa Steel Service Sverige AB 

Celsa Steel Service Sverige AB ingår i koncernen Celsa Nordic som består av företag i Sverige, 

Danmark, Finland och Norge. Denna koncern ägs i sin tur av koncernen Celsa Group som är 

spanskägt och har totalt cirka 8 000 anställda. Celsa Steel Service Sverige AB har sin grund i 

företaget Halmstad Järnverk och har funnits i över 100 år. Företaget köper in stål från Celsas 

stålverk i Norge och producerar sedan armeringsnät som används vid konstruktion av vägar och 

väggar samt ringar till avloppsrör med mera. De använder sig av 3D-ritningar och arbetar 

tillsammans med kunden för att anpassa beställningarna efter kundens specifika behov. 

Tillsammans med ritningen färgsorterar de sina leveranser för att underlätta för kunden. På så 

sätt sparar kunden tid då det underlättar för personalen ute på till exempel byggen genom att 

rätt komponent lättare kan kopplas till rätt del av bygget. För två år sedan utvecklade de sin 

affärsidé och nu kan deras kunder även beställa tillbehör, såsom verktyg och najtråd, som kan 

behövas för att montera ihop materialet. Celsa Steel Service Sverige AB:s nettoomsättning 

uppgick år 2015 till 644 904 000 kronor, balansomslutningen uppgick till 574 398 000 kronor 

och antalet anställda var 170 stycken. Företaget uppfyller alla tre kraven för att klassas som ett 

större företag (Celsa Steel Service AB 2015). Deras största konkurrenter är företag i Baltikum 

och Polen. Konkurrenternas stora fördel är att de verkar i länder där de har lägre lönekostnader. 

Vi intervjuade ekonomichefen Stefan Berg på Celsa Steel Service Sverige AB:s kontor i 

Halmstad. Hans arbetsuppgifter handlar främst om uppföljning och analys av utfallet kontra 

prognosen. På ekonomiavdelningen i Halmstad är de totalt fyra stycken som arbetar. De har 

hand om leverantörs- och kundreskontra, bokföring, administration samt analys av 

internredovisningen. 

 

4.3.1 Internredovisning 

Den interna redovisningen i företaget skiljer sig från den externa redovisningen. 

Internredovisningen delas upp på de olika avdelningarna som finns på företaget; försäljning, 

marknad, administration, produktion etc. Varje avdelning delas sedan in i tre nivåer som utgörs 

av konton, kostnadsställe och investeringsnummer. En uppdelning i tre nivåer gör det enklare 

att hitta vart någonstans det har skett en avvikelse mot prognos och försöka få fram en förklaring 

till varför avvikelsen skett. I de tre nivåerna ingår även en fördjupning där de lättare kan 

undersöka exakt vart avvikelsen uppstått. 

Då det i företagets bransch, såsom i de flesta branscher, sker ständiga förändringar på 

inköpspriser så ändras ständigt företagets förutsättningar. För att lättare kunna jämföra sina 

resultat i internredovisningen med de utfall som produceras gör därför företagets 

ekonomiavdelning prognoser att arbeta efter. Detta istället för att jämföra mot en budget som 

är lagd året innan och därmed inte har uppdaterade uppgifter om nuvarande prissituation. I 

internredovisningen arbetar företaget alltid tre månader framåt i tiden och jämför utfallet mot 

prognosen. Till exempel efter mars månads utfall jämförs den mot prognosen och samtidigt gör 

de nya prognoser för nästkommande tre månader, alltså för april, maj och juni. För resterande 

månader av året syns budgeten i denna internredovisning. Efter april månad görs prognos för 
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maj, juni och juli. Den gamla prognosen för maj jämförs även med den nya prognosen för maj. 

Företaget har bestämt sig för att arbeta fram prognoserna tre månader framåt i tiden. Berg 

medger att han hade velat ändra på detta och göra hela årets prognos direkt, istället för att 

fortsätta att jämföra mot budget, i de fall han i förväg vet om att något ändrats eller kommer att 

ändras. Till exempel om företaget vet att inte de längre har behov av att anställa två personer 

som det tidigare är budgeterat för, så hade de kunnat lägga in det i den framtida prognosen redan 

nu.  

De interna intressenterna är ledningsgruppen och de olika avdelningscheferna. Företaget lämnar 

även mycket uppföljning till koncernledningen som sitter i Stockholm. Berg och hans avdelning 

undersöker noggrant i varje kostnadsställe för att få fram detaljer som kan hjälpa intressenterna 

att fatta beslut och de lägger stor vikt vid detta. Vilken information som presenteras till 

respektive avdelningschef väljs noggrant ut och presenteras på ett lämpligt sätt för att 

informationen inte ska misstolkas samt ge en detaljerad bild av situationen. Berg ser detta som 

viktigt för att beslut inte ska fattas på felaktiga tolkningar. Internredovisningen används för att 

kunna styra verksamheten åt rätt håll. Berg säger att självklart så är det försäljningen som driver 

företaget framåt, skapar dess omsättning och ger förutsättningar till fortsatt verksamhet. Han 

uttrycker dock att även om det är på detta sätt så ser han som ekonomichef att redovisningen 

kan ses som hjärtat i företag. Det är det uppsamlingsorgan som samlar in all betydande 

information, hittar avvikelser och hjälper verksamheten att fatta de beslut som krävs för fortsatt 

framgång.  

 

4.3.2 Externredovisning 

Den externa redovisningen består av årsredovisningen som företaget producerar en gång per år 

och det är mest ett konstaterande av hur företaget presterat. Årsredovisningen är ett kvitto på 

hur företaget mår, ett sätt för företaget att visa att det är solid och att det är kreditvärdigt. 

Företagets externa intressenter är banker, kreditbolag (upplysningsbolag), kunder, leverantörer 

och aktieägaren. Intressenterna kräver den externa redovisningen för att veta huruvida företaget 

är pålitligt, stabilt och därmed ett företag värt att investera i. Hos Celsa Steel Service, som inte 

är ett börsnoterat företag, används årsredovisningen inte till mer än just detta. Berg tror att om 

företaget hade varit börsnoterat hade man lagt mer vikt vid att få ut mer information i sin 

årsredovisning för att årsredovisningen hos sådana företag även kan ses som marknadsföring 

för att locka till sig fler externa intressenter. 

De lagstadgade kraven som företaget följer i samband med sin externa redovisning är 

tillämpade till ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3) (Celsa Steel Service AB 2015).  

 

4.3.3 Kopplingen mellan intern- och externredovisning 

Internredovisningen är mer detaljrik än externredovisningen för att den används när företaget 

behöver fatta snabba och rätt beslut. Externredovisningen är egentligen inget bra underlag för 

att fatta beslut, förutom till exempel då externa intressenter vill kunna se om företaget är 

kreditvärdigt. Beslutet kommer dock att fattas på gamla siffror då externredovisningen enbart 

produceras en gång per år. 
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Enligt Berg är kopplingen mellan extern- och internredovisning i det företag han arbetar för 

väldigt liten, nästintill obefintlig. Den externa redovisningen, som i princip bara består av 

årsredovisningen som ska göras enligt lag, använder de inte särskilt mycket. 

Externredovisningen görs för att externa intressenter ska kunna jämföra företaget med andra 

företag, till exempel när ett företag ska välja vilket företag de ska beställa av sina produkter 

från. Årsredovisningen görs enligt ovan nämnda ramar i samtliga K3-företag för att externa 

intressenter lätt ska kunna jämföra företag på denna nivå sinsemellan. Genom att visa en 

internredovisning för en intressent finns risken att känslig information sprids, men det kan även 

bli svårt för intressenten att jämföra företaget med andra K3-företag, då företags 

internredovisning kan se mycket olika ut. 

Internredovisningen är dold, den redovisas inte i årsredovisningen, detta på grund av att den 

visar information på detaljerad nivå. Ett företag vill inte göra mer information än nödvändigt 

tillgänglig för konkurrenterna. Berg säger att det är olika från bransch till bransch och att det i 

tillverkningsbranschen, som de verkar i, inte är särskilt fördelaktigt att ge ut information om 

hur effektiva de är. “Man behöver ju inte underlätta för sina konkurrenter”. Den information 

som är känsligast, enligt Berg, är deras prissättningsinformation. Om denna når konkurrenterna 

kan det leda till att dessa ändrar sin prisbild för att konkurrera ut företaget och når informationen 

kunderna kan de till exempel gå miste om förhandlingsmöjligheter kring prissättningen. 

Enligt Berg är riskerna med att sprida sin internredovisning flera. Förutom diskussionen ovan 

kring prissättning så nämner han sådana faktorer som dess kunddatabas. Kunddatabasen ger 

information om vilken typ av varor olika typer av kunder är i behov av och köper från företaget. 

och i samband med detta vilket pris en specifik kund har fått för sin specifika beställning. En 

stor anledning till att företag köper upp andra företag i samma bransch är enligt Berg ofta för 

att komma åt dess kunddatabas. För att motverka att information som företaget inte vill ska 

läcka ut vidtar företaget flertalet åtgärder. Den mest övergripande åtgärden handlar om att de 

noga väljer vilken behörighet de olika anställda ska ha till olika delar av dess interna data- och 

redovisningssystem. Andra sätt för att begränsa detta är att sätta beloppsgränser för hur stora 

belopp enskilda personer ska ha möjlighet att förfoga över, utan att frågan lyfts till högre 

befattningar eller diskuteras med flera delar av företaget. Även genom att dokument attesteras 

och godkännas på rätt nivå minskar risken att information hamnar i fel händer. Det system 

företaget använder sig av vid entré in i företagets lokaler, som anställd och som besökare, med 

besöksregister och instämplingssystem, är även det en del i att skydda den information som 

finns innanför företagets väggar. Detta system används även av säkerhetsskäl, om lokalen av 

någon anledning skulle behöva utrymmas så kan de lätt kontrollera vilka som befunnit sig i 

lokalen.  

 

4.4 Albany International AB 

Albany International AB är ett K3 företag i Halmstad kommun vars affärsidé är att “på ett 

lönsamt och konkurrenskraftigt sätt medverka till en kostnadseffektiv och kvalitetsskapande 

formning, avvattning och banföring åt pappers-och massaindustrin” (Albany International AB 

2015, s. 2). Produktionen sker på legofabriken i Halmstad och försäljningen, som sker på 

säljkontor runt om i världen, sker åt bolaget Albany International Europe GmbH i Schweiz och 

det är även dit betalningarna går. Albany International AB är ett helägt dotterbolag till Albany 

International Holding AB som ingår i koncernen Albany International Corp., Albany, NY, 

USA. Albany International AB:s nettoomsättning uppgick år 2015 till 315 317 000 kronor, 

balansomslutningen uppgick till 354 404 000 kronor och antalet anställda var 359 stycken. 
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Företaget uppfyller alla tre kraven för att klassas som ett större företag (Albany International 

AB 2015). Albany International AB har inga större konkurrenter som verkar inom samma 

bransch. 

Den intervjuade är Kent-Uno Johansson som arbetar med internredovisning på företaget i 

Halmstad. Det finns ytterligare en internredovisare på företaget, stationerad i Schweiz, som 

också arbetar med Halmstads internredovisning. Johansson är den enda på ekonomiavdelningen 

i Halmstad och han arbetar med lagervärdering, inventeringar, kostnadsfördelning mellan de 

olika divisionerna, kostnadsuppföljningar för produktionen, investeringar och budget. 

Johanssons huvudsakliga uppgift är att granska och värdera lagret på anläggningen i Halmstad. 

Internredovisaren i Schweiz arbetar med lönekörningar, sociala kostnader, periodiseringar, 

kostnadskontroll av försäljning, teknik, administration och utveckling med mera.  

 

4.4.1 Internredovisning 

Kontrollen av lagervärdering utgår från fyra olika kostnadskategorier; arbete, 

förbrukningsartiklar, avskrivningar och overhead4. Inom varje kostnadsställe läggs kostnaden 

för standardtiden och den aktuella tiden in. Utifrån detta beräknas sedan variansen mellan 

standardtid och aktuell tid ut. Standardtiden är den tid det beräknas ta att genomföra arbetet för 

en viss produkt och den aktuella tiden är den tid det faktiskt tar att genomföra arbetet för den 

produkten. Övertidsersättning som betalas utöver lön läggs under overhead-posten för att den 

inte ska påverka vid en jämförelse av arbetskostnaden med produktion i andra länder. Johansson 

granskar varianserna för att se om det är något som avviker mellan standardtid och aktuell tid. 

Alla stora avvikelser måste kontrolleras och ofta vänder han sig då till de ansvariga för 

respektive avdelning och söker en förklaring till avvikelsen. Avvikelsen kan till exempel bero 

på att siffrorna har rapporterats felaktigt eller att något i produktionen inte har gått enligt plan. 

Detta kan till exempel ha lett till att de blivit tvungna att göra om processen och därmed blir 

den aktuella arbetstiden längre än standardtiden. Det kan även finnas engångsföreteelser som 

förklarar varför det har blivit en varians, till exempel att en maskin i produktionen var tvungen 

att repareras. För att finna varianserna mellan standardtid och aktuell tid måste Johansson 

fördjupa sig i de poster som finns under varje kostnadsställe. Lagervärderingen rapporterar 

Johansson en gång i månaden till sin chef i Kina. 

Albany arbetar med sin inventering enligt SOX-kontrollen. SOX är förkortningen på lagen 

Sarbanes Oxley Act som infördes år 2002 i USA. Lagen syftar till att skärpa företagens interna 

kontroll och förhindra fusk i redovisningen i företag på de amerikanska börserna (Fredelius 

2010). Tillvägagångssättet vid inventering är då att minst tre personer måste vara inblandade. 

En person skriver upp vad som finns i lager, en person kontrollerar mot lagerredovisningen och 

korrigerar eventuellt och en person skriver under samt godkänner. Johansson är den som 

ansvarar för den sista kontrollen och avviker det så täcker han upp det med 

kostnadsställekostnader (KSK). KSK räknas ut genom att dividera alla kostnader på den 

berörda avdelningen med antalet timmar maskinen använts, de aktuella timmarna. Resultatet 

av inventeringen läggs in i lagerredovisningen för att korrigera det tidigare felaktiga 

lagervärdet. Till skillnad från tidigare inventerar företaget sitt lager två gånger per år istället för 

                                                 
4 Overhead är en post där Albany International AB i Halmstad innefattar kostnader för tjänstemän i 
produktionen, mek. Verkstaden, elverkstaden, personalavdelningen, inköpsavdelningen, byggnad, el, värme, 
VA, reparationer och övertidsersättning.  
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enbart en gång per år. Resulterar inventeringen i en differens så uppgår lagret till mer eller 

mindre än vad som står angivet i det digitala lagersystemet företaget använder sig av.  

Johansson är den person som gör kostnadsbudgeten för nästkommande år. Detta är ett 

tidskrävande arbete som tar några veckor av september/oktober i anspråk. Frågeställningen som 

han ställer sig är: vilka kvantiteter ska tillverkas nästa år, hur kommer försäljningen att bli, hur 

många personer behövs för det, hur mycket behöver repareras med mera. Varje månad jämförs 

sedan verkliga kostnader mot budgeterade kostnader på varje kostnadsställe. Är det stora 

avvikelser måste han få fram en förklaring på detta. Han gör inga löpande prognoser under årets 

gång, utan jämförelse görs endast mot budgeten och den stämmer enligt honom bra överens 

med utfallet. Han anser sig, på grund av sin erfarenhet, ha bra koll på hur utfallet kommer att 

se ut framöver. 

Företagets interna intressenter är Johanssons chef och alla avdelningscheferna som finns på 

företaget. Det är Johansson som bestämmer vad som ska tas upp i de interna rapporterna och 

sedan presenteras för de interna intressenterna. 

 

4.4.2 Externredovisning 

Externredovisningen sköts av en inhyrd revisor som arbetar med detta under några månader per 

år. Albany International AB:s årsredovisning upprättas i enlighet med ÅRL och enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3) (Albany International AB 2015). 

 

4.4.3 Kopplingen mellan intern- och externredovisning 

Albany International AB har enligt Johansson inte särskilt många konkurrenter. Trots detta är 

internredovisningen inget som offentliggörs för att de konkurrenter företaget har inte ska kunna 

ta del av hur företaget arbetar, till exempel hur effektiva de är och hur mycket deras produktion 

uppgår till. Johansson menar att det inte finns någon anledning att ta upp alla detaljer i 

årsredovisningen, bara det som är nödvändigt. En årsredovisning ska inte innehålla all eller 

delar av internredovisningen för att företagets konkurrenter inte ska kunna få information om 

vilken division företaget tjänar mest pengar på. Det kan också finnas andra skäl till varför ett 

företag inte offentliggör all eller delar av sin internredovisning och det kan vara att företag inte 

vill visa att de till exempel har problem med att få lönsamhet på vissa produkter.  

Johansson säger att det inte skulle vara så farligt att den interna redovisningen offentliggörs för 

externa parter. Han menar på att det skulle vara mycket värre om information om hur de 

producerar nya produkter blev offentlig. På Albany International AB får de anställda ta lärdom 

om att de aldrig ska hämta upp eller ladda ner osäker information via Internet. Detta för att 

ingen obehörig ska kunna ta sig in i deras system. För att säkerställa att besökare på företaget 

inte sprider vidare information om företaget får alla som går in i byggnaden skriva på ett papper 

om sekretess och de får ett stämpelkort som ska stämplas vid ankomst och vid avfärd.  

Johansson säger att det finns en koppling mellan företagets intern- och externredovisning. Innan 

externredovisningen kan produceras måste internredovisningen vara färdigställd, det vill säga 

innan skatterna kan beräknas. Johansson menar att allt som visas i den externa redovisningen 

bara är en summa av allt arbete som har lagts ner tidigare i den interna redovisningen. 
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Internredovisningen görs löpande under året och när räkenskapsåret sedan är slut sammanställs 

externredovisningen. I Albany International AB:s fall är årsredovisningen deras 

externredovisning och produceras endast en gång per år. Externredovisningen säger Johansson 

är liten jämfört med internredovisningen i alla sorters företag. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

I följande kapitel kommer studiens empiri analyseras med hjälp av den teori som presenterades 

i kapitel 3. Syftet är inte att den empiriska insamlingen från intervjuerna ska jämföras 

sinsemellan utan enbart kopplas till teorierna i den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds 

med en analys på företagens externredovisning med koppling till isomorfism, legitimitet- och 

intressentteorin. Företagens internredovisning kopplas samman med intressentteorin, 

konkurrensaspekter och sekretessåtgärder.  

För att underlätta för läsaren kommer Celsa Steel Service Sverige AB hädanefter att benämnas 

Celsa, Emballator Lagan Plast AB benämnas Emballator och Albany International AB 

benämnas Albany. 

 

5.2 Externredovisning  

Enligt lag är studiens företag skyldiga att upprätta en externredovisning, i form av en 

årsredovisning. Detta är en form av tvingande isomorfism, som är formella eller informella 

påtryckningar, som till exempel kan ske i form av övertalning eller med våld (DiMaggio & 

Powell 1983, s. 150). De intervjuade företagsrepresentanterna påpekade att de inte hade valt att 

lägga fokus på att upprätta någon årsredovisning om de inte hade varit tvingade till detta. Även 

om företag inte blir tvingade med våld att producera en årsredovisning så skulle det ändå leda 

till en rättslig påföljd om de inte gör det (Dowling & Pfeffer 1975, s. 124). 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver normativ isomorfism som att en yrkesgrupp försöker 

fastställa villkor och metoder till det som utövarna ska producera (DiMaggio & Powell 1983, 

s. 152). En extern aktör kan därigenom påverka ett företag att anpassa sig till andra företag 

genom att kräva att de ska utföra en viss uppgift (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Till 

exempel kan de externa intressenterna, till de intervjuade företagen, begära att företagen ska 

arbeta likadant som andra företag för att de externa intressenterna ska ha incitament till att välja 

dem framför en konkurrent. En kund ställer vissa krav och kanske bara väljer en viss leverantör 

om den arbetar på ett visst sätt. Om Celsa inte hade arbetat med färgkodning, men alla andra 

konkurrenter hade gjort det så hade kunderna haft incitament att välja en konkurrent om kunden 

har färgkodning som ett krav för att inleda avtal. 

Syftet med redovisning är att intressenternas beslutsfattande ska underlättas och det uppfylls 

genom att deras informationsbehov tillgodoses (Jönsson & Funck 2016, s. 10). Som Isaksson, 

Lantz och Löfsten (2014) hävdar så är intressentteorin en teori som beskriver ett utbyte av 

resurser och information mellan företaget och dess intressenter (Isaksson, Lantz & Löfsten 

2014, s. 10). För de som arbetar med att ta fram information så är det en viktig del i företagets 

framgång att de känner till vikten och värdet med relationen till dess intressenter (Freeman, 

Parmar & Wicks 2004, s. 364). Detta gäller både företagens intern- och externredovisning i 

denna studie. De måste känna till vilken betydelse informationsutlämningen har för deras 

intressenter och hur de använder den för att fatta beslut. 

Årsredovisningen är en viktig källa för intressenterna för att de ska kunna göra en finansiell 

analys av företaget (Isaksson, Lantz & Löfsten 2014, s. 235). Den och dess noter ska uppfylla 

det övergripande målet rättvisande bild (Grönlund, Tagesson & Öhman 2005, s. 25). 
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Årsredovisningen är ett verktyg som chefer och investerare kan använda för att identifiera och 

skilja mellan bra och dåliga investeringsmöjligheter (Bushman & Smith 2001, s. 293). En bank 

eller ett finansieringsinstitut som ska ge ett lån till något av studiens företag vill i deras 

årsredovisning kunna utläsa om företaget är kreditvärdigt. Detta är något företagen måste vara 

medvetna om och se vikten i när de producerar sin årsredovisning. 

 

5.2.1 Åtgärder för att öka företagets legitimitet  

Dowling och Pfeffers (1975) legitimitetsteori går ut på att företag och organisationer försöker 

skapa kongruens, samstämmighet, mellan två värdesystem. Samstämmigheten mellan de 

sociala värdena till följd av eller i samband med företagets verksamhetsaktiviteter och de 

normer av acceptabelt beteende som existerar i samhället (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122). 

Studiens företag måste arbeta för att anses som legitima för att företagens intressenter ska välja 

att ingå avtal med dem. Stämmer inte företagens aktiviteter överens med vad som är accepterat 

i samhället kommer de externa intressenterna inte att acceptera företagen och avstå från att ingå 

avtal. Som Suchman (1995) beskriver det påverkas ett företag och är beroende av vad de sociala 

grupperna anser är acceptabelt beteende och inte acceptabelt beteende för att bli legitima 

(Suchman 1995, s. 574). Om ett företag inte producerar en årsredovisning, som de är skyldiga 

att göra enligt lag, så kan de utsätta sig själva för hot i form av juridiska sanktioner. Det kan 

även vara i form av andra social sanktioner (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122). Företagens 

externa intressenter kan välja att inte ingå avtal med företagen om de inte offentliggör finansiell 

information som de externa intressenterna behöver för att kunna fatta ett beslut. Berg, 

företagsrepresentanten för Celsa, uttrycker det som att ett företags externa intressenter använder 

årsredovisningen för att se om företaget är solid och kreditvärdigt. En leverantör, som är en av 

företagets externa intressenter, använder årsredovisningen för att försöka avgöra om företaget 

de ingår avtal med kommer ha möjlighet att betala för sina leveranser eller om de bör avstå 

avtalet. 

I ett demokratiskt land stämmer de sociala normerna och värderingarna oftast överens med 

landets lagar (Dowling & Pfeffer 1975, s. 124). De intervjuade företagsrepresentanterna menar 

att företagen de representerar inte har några intressenter som vill ha mer information tillgänglig 

i deras årsredovisning. Då kan det uttryckas som att lagen och normen stämmer överens. 

Företagen behöver därför inte redovisa mer än vad som står i lagen för att de inte har några 

intressenter som kräver någon ytterligare information. Frågan företagen kan ställa sig är om de 

hade kunnat öka företagets legitimitet om de hade valt att offentliggöra mer information, än vad 

lagen kräver, till de externa intressenterna. 

Kognitiv legitimitet är hur människor, i studiens fall är det företagens intressenter, hanterar det 

dem känner och kan om ett företag (Suchman 1995, s. 582). Det handlar om individens 

uppfattningar om hur företaget till exempel driver dess verksamhet och vad de gör för att 

tillgodose kundens behov. Om studiens företag hade redovisat mer än vad som krävs i sina 

externredovisningar, samtidigt som de aktivt arbetar med att tillgodose kundernas behov, kan 

de öka sin kognitiva legitimitet. Emballator redovisar att deras produktion är miljöcertifierad. 

Detta gör de inte för att de är tvungna utan för att de vill visa att de bryr sig om miljön och vill 

bli betraktade som ett legitimt företag. De försöker bli identifierade med dessa symboler för att 

de har en stark koppling till social legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975, s. 127). Det är viktigt 

att företagets mål och strategier utformas så att de stämmer överens med intressenternas och 

marknadens krav och att företaget kan tillgodose kundernas behov och önskemål (Nilsson, Olve 

& Parment 2010, s. 23). Celsa och Emballator har insett vikten av detta och arbetar båda med 
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kundanpassning. Celsa genom färgkodning och Emballator genom en individuell planering för 

varje enskild kund. De har på så sätt utformat företagens strategier så att de stämmer överens 

med kundernas, en extern intressents, behov. 

 

5.3 Internredovisning 

Utgångspunkten i varje intressentanalys är att identifiera organisationens prioritet. Det är i 

samband med detta fokus som företagets insatser är etablerade. När företaget ska välja fokus 

finns det inget enskilt rätt svar (Freeman & Reed 1983, s. 101). Det vill säga att när studiens 

företag ska välja vilken information de ska ta upp i sin internredovisning, så finns det inget rätt 

svar på vilken information som ska tas fram. Företagsrepresentanterna menar att de själva väljer 

vilken information de plockar fram för att tillgodose de interna intressenternas behov. Detta 

innebär också att de själva väljer vilket fokus de ska ha med sin internredovisning. Det står inte 

uttryckt i lag vad ett företags internredovisning ska innehålla utan den formas av de krav som 

finns inom företaget (Lönnqvist & Lind 1998, s. 33). 

Intressentteorin ger företagsledare mer resurser och en större förmåga att hantera utmaningen 

med att få intressenter att inleda samarbete och göra sitt bästa för företaget (Freeman, Parmar 

& Wicks 2004, s. 365). För att intressenterna ska vilja göra sitt bästa för företaget så vill de ha 

något i utbyte. En intern intressent i studiens företag får den information som hjälper dem att 

fatta snabba och rätt beslut i utbyte mot att de hjälper företagen att bli mer effektiva och öka 

dess lönsamhet. Det finns tillfällen då intressenter måste delta i beslutsprocessen och 

företagsledningen måste vara medvetna om att företagets beslut påverkar företagets 

nyckelintressenter (Freeman & Reed 1983, s. 96). De beslut som de interna intressenterna tar 

kommer i slutändan att påverka de externa intressenterna genom att de interna intressenternas 

beslut påverkar företagets effektivitet och lönsamhet, vilket därmed gör att siffrorna i den 

externa redovisningen kommer att påverkas. 

 

5.3.1 Orsaker till varför internredovisningen inte offentliggörs 

Uyar och Kuzey (2016) hävdar att ämnet konkurrens är särskilt relevant i dessa tider av ökad 

konkurrens på marknaden och att företag under sådana tider måste använda välutvecklade 

verktyg för att förbättra dess beslutsfattande och prestanda (Uyar & Kuzey 2016, s. 175). Ett 

verktyg som alla tre företagen i denna studie använder sig av är internredovisningen. De som 

tar fram internredovisningen, de intervjuade företagsrepresentanterna, samarbetar med sina 

interna intressenter för att finna en förklaring och åtgärder till de eventuella avvikelser som 

företaget har i sin produktion. Genom att finna och åtgärda dessa avvikelser bidrar 

internredovisningen till att företagens lönsamhet ökar och därmed bidrar det till företagets 

framgång.  

Isomorfism är en process som tvingar en enhet i populationen till att bli mer likt andra enheter 

inom en och samma miljö (DiMaggio & Powell 1983, s. 149). Detta är något som samtliga av 

de intervjuade företagen i denna studie vill undvika. De offentliggör inte sin internredovisning 

tillsammans med externredovisningen för att de inte vill att andra företag ska kunna ta del av 

deras internredovisning och dra nytta av informationen. De vill inte att andra företag, deras 

konkurrenter, ska kunna imitera deras sätt att arbeta med internredovisningen. Imiterande 

isomorfism är när företag, som står på mer osäker grund, kopierar andra företag i ett försök att 
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vinna legitimitet (Broadbent, Jacobs & Laughlin 2001, s. 570). Företags osäkerhet kan grunda 

sig i att de inte har tillgång till bra teknik eller har otydligt uppsatta mål. Denna osäkerhet kan 

leda till att företaget i fråga imiterar ett annat företag som till exempel har tillgång till bra teknik 

och har tydligt uppsatta mål. Inom en bransch tenderar företag att kopiera ledande företags 

policys och procedurer på grund av att företagsledningen vill behålla företagets legitimitet 

(Unerman & Bennett 2004, s. 692). Det ledande företaget vill inte att andra företag ska anpassa 

sina beteenden och fatta beslut utefter hur de arbetar. Detta är något som studiens 

företagsrepresentanter är medvetna om och det är en orsak till varför företag väljer att inte 

offentliggöra sin internredovisning tillsammans med externredovisningen. 

På de konkurrensintensiva marknaderna gäller det att ta vara på affärsmöjligheter samtidigt som 

varje företag måste se till att dess känsliga information inte riskerar att komma konkurrenterna 

tillhanda (Nilsson, Olve & Parment 2010 s. 23). Det är framförallt därför företagen inte 

offentliggör sin internredovisning – för att de inte vill att andra företag ska kunna ta del av hur 

effektivt de arbetar, men också för att skydda sina egna affärsmöjligheter. 

 

5.3.1.1 Konkurrensfördelar och effektivitet 

Företag som söker konkurrensfördelar söker ofta efter det konkurrerande företagets information 

och dess företagshemligheter för att kunna skapa sig dessa fördelar (Pattakos 1997, s. 78). Det 

ligger i konkurrenternas natur att de vill få tag på information om andra företag. Studiens företag 

är medvetna om att det skulle skada det egna företaget om informationen läckte ut. Läcker 

företagen ut sitt framgångsrecept, hur de arbetar effektivt med sin produktion, så måste de 

kämpa hårdare för att förbli effektiva. Nilsson, Olve och Parment (2010) hävdar att genom att 

företag utsätts för konkurrens riskerar de företag som saknar attraktionskraft och 

konkurrensfördelar att drabbas av minskad efterfrågan (Nilsson, Olve & Parment 2010, ss. 121-

122). Företagen gör det helt enkelt svårare för andra företag att överleva och de räddar sig själva 

från att riskera att drabbas av minskad attraktionskraft och minskad efterfrågan. Konkurrens 

bidrar dels till att företag får en press på sig att bli effektiva och utveckla sina 

konkurrensfördelar, dels så bidrar det till att de företag som saknar dessa attribut får det svårare 

att överleva än andra (Nilsson, Olve & Parment 2010, ss. 121-122). 

Erfarenhet kring marknaden, kunder och konkurrenter blir därför oftast det som avgör om 

företagets strategi bidrar till att öka dess konkurrensfördelar (Nilsson, Olve & Parment 2010, s. 

148). Genom att studiens företag inte offentliggör sina internredovisningar så bidrar de inte till 

konkurrenternas erfarenheter om företaget och som Berg på Celsa uttryckte det: “man behöver 

ju inte underlätta för sina konkurrenter”. Det är inte särskilt gynnsamt att offentliggöra 

information om hur effektivt de arbetar så att konkurrenter kan dra nytta av deras 

konkurrensfördelar. Hemlighållandet av intern information är ett sätt att behålla och stärka sina 

konkurrensfördelar, det leder bland annat till ökad lönsamhet. Det kan dock vara så att även om 

företagen skulle offentliggöra sina internredovisningar så kanske inte konkurrenterna vet hur 

de ska ändra sin strategi för att kunna applicera den effektiviteten på det egna företaget och på 

så sätt dra nytta av företagens konkurrensfördelar. 

Företag fångas lätt i en kamp mellan ökande krav på socialt ansvar samt öppenhet mot externa 

intressenter och behovet av att skapa lönsamhet för det egna företaget för att överleva en mer 

konkurrenskraftig värld (Halal 2001, s. 27). Johansson på Albany säger att de hade kunnat 

offentliggöra internredovisningen och vara mer öppna med den mot sina externa intressenter. 

Vad de däremot inte kan offentliggöra är hur de arbetar med sin produktutveckling. Enligt Berg 
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är Celsas prissättningsinformation samt information om företagets kunddatabas den 

information som är känsligast och en offentliggörelse av den skulle få konsekvenser. Vad 

företagen slits mellan är om de ska vara mer öppna mot sina externa intressenter, för att kunna 

öka sin legitimitet eller om de ska hemlighålla informationen för att skydda sina 

konkurrensfördelar. 

Enligt Hamilton (1996) reagerar människor olika på risk och en persons riskacceptans varierar 

(Hamilton 1996, ss. 12-13). Detta kan sägas gälla även för företag. Företagsrepresentanterna 

för Celsa, Albany och Emballator säger alla att de inte offentliggör sina internredovisningar för 

att det då skulle finnas en stor risk att konkurrenterna använder den informationen för att dra 

nytta av hur de arbetar effektivt och vilka deras konkurrensfördelar är. Det finns tecken på att 

Johansson på Albany har en högre riskacceptans än vad företagsrepresentanterna på de andra 

två företagen har. Detta då Johansson säger att det inte skulle vara så farligt om deras 

internredovisning offentliggjordes. Han menar att information om deras produktutveckling är 

känsligare. Trots detta så offentliggör de inte sin internredovisning och detta kan tolkas som att 

informationen är känslig, men eventuellt inte känsligast av den interna informationen. 

En risk som företag kan utsättas för utgörs av att ett företag kan kapitalisera på ett annat företags 

idéer, dess teknik och dess erfarenhet av marknaden. Även små bitar av information, när de 

sammanställs analytiskt, kan avslöja det ett företag försöker skydda (Pattakos 1997, ss. 71-72). 

Det betyder alltså att även om företagen bara offentliggör en liten del av sin internredovisning 

så kan dess konkurrenter, om de besitter den analytiska förmågan, sätta ihop det i ett större 

sammanhang och dra nytta av informationen. 

 

5.3.2 Sekretess  

I ett företag måste alla anställda vara medvetna om risken med att information kan komma 

konkurrenter tillhanda och företag bör införa skydds- och kontrollåtgärder för att ingen extern 

part ska kunna ta del av den interna informationen (Pattakos 1997, ss. 71-72). Hos studiens 

företag har de alla infört olika sekretessrutiner. IT-säkerheten förutsätter att de anställda är 

riskmedvetna och att det finns klara uppsatta regler och rutiner inom företaget (Hamilton 1996, 

s. 25). Hos Celsa använder de sig av stämpelkort när de har besökare på företaget, de utfärdar 

behörigheter för tillgång till olika information och beloppsgränser för de anställda. Det är en 

form av sekretessklausul som används för att fördela ansvar över vilken information de ansvarar 

för (Wainikka 2010, s. 62). Emballator använder sig också av stämpelkort för besökare samt att 

de gör en avvägning när de bör visa och inte visa intern information på sina uppsatta skärmar. 

De är också noga med att det bara är de interna intressenterna som har tillgång till känslig 

information via det interna systemet. De har bedömt att den informationen skulle skada dem 

om den blev tillgänglig för konkurrenterna och de har därför tagit ett aktivt beslut om att 

informationen ska vara hemlig, därmed klassas den som en företagshemlighet (Wainikka 2010, 

s. 103). Albany arbetar även dem med stämpelkort för besökare. De ser däremot även till att 

besökare får skriva på ett sekretessavtal vid ankomst till företagets lokaler. Ytterligare en åtgärd 

för att säkra företagets interna information är att personalen tränas i vilken sorts information 

som är säker att ladda ner. Frågan som de tre företagen måste ställa sig är om de skyddar rätt 

information. För att minska risken med att skydda fel information så måste det finnas en dialog 

mellan ledningen och de anställda som arbetar med informationssäkerhet (Wainikka 2010, s. 

105).  
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Transparensen i ett företag kan vara både internt inom företaget och i relation till samhället och 

företagets övriga intressenter. Internt på företaget vill företagets medarbetare få reda på hur 

företagets resurser används. Detta påverkar de informationsprocesser som ekonomistyrning och 

en controllers arbetsuppgifter går ut på. Rätt person ska få tillgång till rätt information samt ta 

del av den och förstå vad den innebär (Nilsson, Olve & Parment 2010, s. 39). Berg på Celsa 

uttryckte att han har som uppgift att se till att rätt information når rätt person. Han vill att de 

som får informationen också förstår den för annars kan den feltolkas och felaktiga eller 

dumdristiga beslut kan fattas. Samtliga företagsrepresentanter i denna studie arbetar med att 

upptäcka avvikelser i de interna rapporterna för att sedan förmedla dessa vidare direkt till de 

ansvariga som berörs. Detta gör att rätt person får rätt information, i detta fall angående en 

avvikelse. Om informationen hamnar i händerna på en anställd som inte har samma kunskap 

och behörighet som den avdelningsansvariga har så kan informationen misstolkas. Precis som 

Hamilton (1996) påpekar så ska informationen endast få läsas, ändras eller tas bort av de 

anställda som är berättigade att göra detta (Hamilton 1996, s. 25).  
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6 Slutdiskussion och slutsats 

6.1 Inledning 

Utifrån föregående analys kommer detta kapitel presentera de slutsatser som framkommit av 

studien. Kapitlet inleds med forskningsfrågans slutsatser för att försöka förklara varför studiens 

företag gör en uppdelning av redovisning i intern- och externredovisning. Därefter fortsätter 

kapitlet med en avslutande diskussion kring huruvida avvägandet företagen gör leder till att 

företagen redovisar tillräckligt och rätt information i sin externredovisning. Kapitlet avslutas 

med förslag på framtida forskning som har uppkommit under studiens gång.  

 

6.2 Bakomliggande orsaker till uppdelning i intern- och externredovisning  

Orsakerna till varför studiens företag gör en uppdelning av redovisningen i intern- och 

externredovisning är flera. Berg på Celsa hävdar att en uppdelning görs för att företaget behöver 

mer och nyare information, än vad som finns tillgängligt i externredovisningen, för att kunna 

fatta snabba och rätt beslut. Han hävdar att externredovisningen inte är ett bra underlag för 

beslutsfattande för de interna intressenterna. För de externa intressenterna fungerar 

externredovisningen som beslutsunderlag, trots att besluten fattas på äldre information. De 

interna intressenterna kräver mer detaljrik och nyare information. Detta bekräftar även 

Johansson och Nilsson på Emballator är viktigt för deras beslutsfattning. En slutsats som därför 

kan dras är att en uppdelning görs på grund av att företagens interna och externa intressenter 

har olika krav och behov på den information som lämnas.  

En annan slutsats som kan dras är att en uppdelning av redovisning görs är för att studiens 

företag inte vill bli imiterade. De vill inte att deras konkurrenter ska kunna imitera deras sätt att 

arbeta med internredovisningen och dra nytta av informationen. Ett företag som imiterar ett 

annat anpassar sina beteenden och fattar beslut utefter hur andra företag arbetar. Som studiens 

företagsrepresentanter hävdar så offentliggörs inte internredovisningen då det kan skada 

företaget om konkurrenter får ta del av hur de arbetar med kunder och effektivitet. Företagen 

hemlighåller även den interna informationen för att skydda sina egna affärsmöjligheter som 

bidrar till företagets lönsamhet och framgång.   

Studiens företag är medvetna om att det ligger i konkurrenters natur att försöka få tag på 

information om dem. Därför väljer de att inte offentliggöra sin internredovisning och läcka ut 

sitt framgångsrecept för hur de arbetar effektivt. Slutsatsen som kan dras här är att genom att 

dela upp redovisningen, i en extern del och i en intern del, kan studiens företag minska risken 

för att utsättas för konkurrens. De räddar sig själva från att drabbas av minskad attraktionskraft 

och minskad efterfrågan. Hemlighållandet av intern information är ett sätt för företagen att 

behålla och stärka sina konkurrensfördelar som leder till att deras lönsamhet ökar.  

 

6.3 Avslutande diskussion  

De beslut som de interna intressenterna tar kommer i slutändan att påverka de externa 

intressenterna. Detta genom att de interna intressenternas beslut påverkar företagets effektivitet 

och lönsamhet, vilket leder till att siffrorna i den externa redovisningen påverkas. Frågan 

företagen kan ställa sig är om de hade kunnat öka företagens legitimitet om de hade valt att 
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offentliggöra mer information till de externa intressenterna. De intervjuade 

företagsrepresentanterna menar att företagen de representerar inte har några externa intressenter 

som kräver ytterligare information utöver det som finns tillgängligt i årsredovisningarna. Det 

kan diskuteras huruvida studiens företag säkert vet att det inte finns externa intressenter som 

vill ha mer information än vad de offentliggör. Vad företagen slits mellan är om de ska vara 

mer öppna mot sina externa intressenter, för att kunna öka sin legitimitet eller om de ska 

hemlighålla informationen för att skydda sina konkurrensfördelar. Företagen skulle, ur ett 

konkurrensperspektiv, få en ökad press på sig att blir mer effektiva om konkurrenter får ta del 

av deras internredovisning. En ökad press kan leda till att företagen måste kämpa för att behålla 

sina konkurrensfördelar och arbeta mer effektivt. En ökad konkurrens mellan företag leder 

också till att kunderna i slutändan kan välja det företag som presterar bäst och har anpassat sig 

bäst efter kundens behov.  

Ytterligare en fråga som de tre företagen måste ställa sig är om de skyddar rätt information. 

Som Johansson på Albany säger så hade de kunnat offentliggöra internredovisningen, men 

information om deras produktutveckling bör inte offentliggöras. Företagen måste göra en 

avvägning när det gäller frågan om att offentliggöra sin internredovisning eller inte. 

Företagsrepresentanterna måste ta ställning till om de vill riskera att drabbas av ökad 

konkurrens och att konkurrenterna kan ta del av företagets konkurrensfördelar om de väljer att 

offentliggöra delar av internredovisningen för att öka sin legitimitet. Avvägningen kan vara ett 

av de viktigaste ställningstagandena som företagen står inför vid beslutandet om vad som ska 

och inte ska offentliggöras för de externa intressenterna. Om studiens företag skulle välja att 

offentliggöra en del av internredovisningen tillsammans med externredovisningen så kan deras 

konkurrenter, om de besitter den analytiska förmågan, sätta ihop det i ett större sammanhang 

och dra nytta av informationen (Pattakos 1997, ss. 71-72). Som det gamla ordspråket lyder: ge 

någon lillfingret och han tar hela handen. Detta är anledningen till att företag väljer att göra en 

tydlig uppdelning av redovisningen i intern- och externredovisning. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

De företagsrepresentanter som har intervjuats hävdar att årsredovisningen, som i princip är den 

enda externredovisning företagen har, är något som de inte hade valt att lägga tid och vikt på 

om de inte hade varit tvingade enligt lag. Orsakerna till varför studiens K3-företag gör en 

uppdelning i intern- och externredovisning är flera och någon koppling mellan dem är svår att 

finna. Ett förslag till en framtida forskningsstudie är att studien istället skulle grunda sig på 

börsnoterade företag. Ett börsnoterat företag har högre krav på att offentliggöra information 

som kan påverka företagets aktiekurs (Aktiespararna 2010). De företagsrepresentanter som har 

intervjuats påpekade att de inte redovisar mer än nödvändigt på grund av risken att konkurrenter 

kan ta del av informationen. I ett börsnoterat företag är företaget dock tvunget att redovisa 

betydande information som alla på marknaden kan ta del av. Detta för att deras 

externredovisning fungerar som marknadsföring för att locka till sig potentiella aktieköpare. 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975) är vissa företag mer synliga och mer beroende av politiskt 

stöd (Dowling & Pfeffer 1975, s. 133). Börsnoterade företag är mer synliga och mer beroende 

av externt stöd än vad de K3-företagen i denna studie är och annorlunda svar hade kunnat 

samlats in. Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att den studie som gjorts görs i andra 

typer av branscher, på företag som inte verkar i tillverkningsbranschen eller på företag som inte 

arbetar B2B, utan direkt till konsument, B2C.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Förhandsinfo företag/respondent 

Ge en kort presentation av vad företaget gör. 

Vilken position/roll/befattning har du på företaget och vad ingår i dina arbetsuppgifter samt 

ansvarsområden? 

Internredovisning 

Vilken sorts information tar ni upp i er internredovisning och varför just denna? 

Vilka är era interna intressenter? 

Vem är det som bestämmer vad som ska tas fram till er internredovisning? Samt bestämmer 

vilka redovisningstekniker som ska användas? 

Hur arbetar ni fram er internredovisning? Följer ni någon policy/utarbetad mall? Vilka mått 

innefattas? Vilka/vilket system används för att ta fram internredovisningen? 

Vad använder ni informationen ni får fram till? (För att fatta beslut? Se resultat? Vinst per 

tillverkad enhet?) 

Lägger ni stor vikt vid er internredovisning för att kunna fatta beslut? 

Har sättet att internredovisa på förändrats över tiden? Hur och varför? Framtida önskade 

förändringar? 

Jobbar företag i er storlek i tillverkningsbranschen på liknande sätt med sin internredovisning? 

Externredovisning 

Vilken sorts information tar ni upp i er externredovisning och varför, utöver det lagstadgade? 

Vilka är era externa intressenter? Vilka ser ni som viktigast? 

Vem är det som bestämmer vad som ska tas fram till er externredovisning, utöver det 

lagstadgade? Samt bestämmer vilka redovisningstekniker som ska användas? 

Vad använder ni informationen ni får fram till? (För att fatta beslut? Se resultat? Lägga budget?) 

Kopplingen mellan intern- och externredovisning 

Finns det någon koppling mellan er intern- och externredovisning? Baserar ni 

internredovisningen på externredovisningen, tvärtom eller är de helt åtskilda? 

Finns det data i internredovisningen som ni väljer att inte ha med i externredovisningen? 

Varför? Finns det känslig information som man inte vill att de externa intressenterna ska veta? 

Kan ni ge exempel? (OBS! anonymitet kan ges) 

Vilka delar från internredovisningen väljer företagen att redovisa respektive inte redovisa i 

externredovisningen och varför?  
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Vidtar ni några konkreta åtgärder för att skydda företagets interna information? 

Vilka risker finns det om den interna redovisningen skulle läcka ut? Vad skulle kunna ske? 
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Bilaga 2 – Intressentmodell 
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Figur 1. Intressentmodell, egenbearbetat figur. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Erika Göransson

Jenny Stenberg Enbuske


