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Titel: Redovisning i småföretag – tvång eller verktyg?

Bakgrund: Småföretag anses spela en stor roll för tillväxten, de är drivande kraft i samhällets 
ekonomiska utveckling. Ur den synvinkeln är det intressant att studera småföretags 
användning av redovisningsinformation. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur småföretagare använder 
redovisningsinformation, och hur redovisningsarbetet är organiserat.

Metod: Personliga intervjuer har gjorts med sex olika företag i olika branscher. Materialet 
presenteras som casebeskrivningar, som sedan har analyserats med hjälp av den teoretiska 
referensramen.

Avgränsningar: Småföretag med upp till fem anställda där ägaren kan ta beslut utan 
påverkan från utomstående och som personligen leder företaget.

Slutsatser: Studien kommer fram till att företagarna använder redovisningsinformationen 
som ett verktyg. Ett samband mellan företagets ålder och framtagandet av unika rapporter kan 
påvisas.

Förslag till fortsatt forskning: Göra en större undersökning som omfattar fler småföretag, 
den skulle kunna leda till mer generella slutsatser. Sambandet mellan företagets ålder och 
användningen av unika rapporter är ett annat förslag till fortsatta studier.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Dagens utbildning i företagsekonomi bygger till övervägande del på studier av stora företag, 

och i många fall stora amerikanska företag. Utvecklingen i Sverige har under de senaste 

decennierna visar på en klar trend, antalet företag ökar ständigt men den övervägande delen 

av de nya företagen är små företag med mindre än 5 anställda. Enligt SCB har antalet aktiva 

företag ökat från 430 050 st. år 1980 till 917 568 st. år 2006. Det är en ökning med mer än 

100 %. Denna utveckling gör det intressant att studera förhållandena för de riktigt små 

företagen. Det är förmodligen flera av dessa företag och deras behov av redovisning och 

ekonomistyrning som kommer att bli en framtida arbetsmarknad för studenter på dagens 

ekonomutbildningar. Ur den synvinkeln är det intressant att lära mer om dessa företag. De 

små företagen anses spela en stor roll för tillväxten, de är en drivande kraft i samhällets 

ekonomiska utveckling (Blomkvist 2004). 

Vid en tillbakablick på svensk redovisningens historia i modern tid, kan bokföringslagen som 

introducerades 1929 ses som början till en ny epok. Denna syftade till att ta vara på 

borgenärernas intressen. Avsikten med lagen var också att skydda aktieägarna. Redovisningen 

skulle dessutom ge underlag för taxering och underlätta vid rättstillämpning. (Mårtensson 

1983) När Kreuger-kraschen inträffade, 1932, vållade det högljudda protester från alla dem 

som förlorat sina besparingar. Detta var en viktig faktor som påskyndade kraven om ökad 

redovisningskontroll. Det är samma fenomen som vi nu ser i samband med Enron-skandalen i 

USA. Ett av resultaten av denna skandal är nya redovisningsrekommendationer, SOX 

(Sarbanes Oxley Act).

I början av 1940-talet utvecklades M-planen. Denna svenska kontoplan var avsedd för 

tillverkande företag, och var lämplig för att ge beslutsfattare för och efterkalkyler i 

produktionen. Mårtensson (1983) konstaterar att historiskt sett har småföretagens redovisning 

varit inriktad på att tillgodose externa intressenters informationsbehov. Han hävdar att 

småföretag ända fram till mitten av 1960-talet, varit satta på undantag, vad gäller utveckling 

av idéer, teorier och praktiska lösningar för redovisning. SHIO (Sveriges Hantverks och 

Industri organisationers Ekonomitjänst) utformade då SHIO: s grundkontoplan, en 

standardkontoplan som kunde användas oavsett bransch. Motivet för att utveckla denna 



kontoplan var att kunna standardisera och samordna SHIO: s Ekonomitjänsts 

bokföringsbyråers arbete och samtidigt utveckla ett automatiskt redovisningssystem.

Utifrån grundkontoplanen utvecklades en rad branschkontoplaner. I slutet av 1960-talet 

användes en mängd olika kontoplaner för redovisning i små och medelstora företag. Detta var 

ett problem för den tidens databaserade redovisningssystem Behovet av en standardiserad 

kontoplan ledde fram till utredningen Standardisering av mindre företags redovisning som 

publicerades 1972. Detta var början till arbetet med BAS-planen. En kontoplan som används 

än i dag, om än i en omarbetad version. (Mårtensson 1983)

1.2 Problem

Varför förekommer redovisning överhuvudtaget? Om det ska ges ett enkelt svar på den 

frågan, så måste det bli för att tillfredsställa ett behov av information. Redovisning ger svar på 

hur ett företag har lyckats med att skapa ett resultat och vilken ekonomisk ställning företaget 

har. Redovisning ger samtidigt svar på hur ett kapital har förvaltats. Syftet med redovisning är 

att informera olika beslutsfattare, detta är viktigt när organisationen är i behov av resurser 

(Blomkvist 2004). Redovisning av den finansiella informationen är nödvändigt, annars skulle 

inte parter utanför organisationen få tillgång till den (Deegan & Unerman 2006).

Utifrån det perspektivet har olika redovisningsteorier utvecklats, såsom Agent/Principal 

teorin, som har sin utgångspunkt i den neoklassiska teorin och grundar sig på att ägaren till 

företaget inte är den som tar beslut om hur företaget ska förvaltas. Agenten och Principalen 

har tillgång till olika information och har olika intressen i förhållande till företaget. Dessa 

konflikter löses genom övervakning i form av redovisning och olika bonusprogram. Beroende 

på företagets situation leder detta till att agenten gör vissa redovisningssval. Agent/Principal 

teorin utgår från tre hypoteser i sina antaganden (Watts och Zimmerman 1986).

 Ledningens bonusplan: Företagsledningar med bonussystem som bygger på resultat 

väljer gärna redovisningsmetoder som maximerar bolagets vinst kortsiktigt.

 Låneandel: Har företaget en hög skuldsättning tenderar de att välja 

redovisningsmetoder som höjer den aktuella vinsten.



 Politisk påverkan: Är den politiska påverkan stor på företaget är det troligt att de väljer 

en redovisningsmetod som håller vinsten på en accepterad nivå, och om vinsten blir 

för stor så försöker man sänka den.

Agent/Principal teorin är inte aktuell när det gäller småföretagen i denna studie där 

principalen och agenten är en och samma person. Men det är ändå här som grunden till 

redovisningen ligger, att någon är (agenten) redovisningsskyldig gentemot någon annan 

(principalen) som i denna studie kan vara skattemyndigheten, bolagsverket eller en långivare. 

Mycket av teorier om redovisning och praxis bygger på stora företag och delade roller.

Vid beslutsfattande finns ett antal teorier om hur beslutsprocessen fungerar. Den traditionella 

ekonomiska teorin bygger på antagandet att individer handlar rationellt ”the economic man”. 

Första steget är att identifiera målet för beslutet, sedan utvärderas de olika 

handlingsalternativen som kan leda till målet. Och utifrån den analysen välja det alternativ 

som ger den högsta måluppfyllelsen. Detta är en mycket generell teori som har kritiserats och 

numera har den fullständiga rationaliteten ersatts med en begränsad rationalitet (Bergström & 

Lumsden 1993).

Vem är då intresserad av denna information? På denna fråga finns det många svar, det kan 

vara företagets ägare, långivare, kunder, leverantörer, anställda, myndigheter, konkurrenter 

med flera. För att säkerställa att information tas fram som kan tillgodose de olika 

intressenternas behov av information har redovisningen reglerats. Enligt Svensson (2003) 

saknar företagen incitament att ta fram information eftersom framtagningskostnaderna inte 

kan påföras informationsanvändarna. Det är med andra ord dyrt med redovisning. Blomkvist 

(2004) påpekar att regleringen av redovisningen anses som en börda för de små företagen, 

som saknar nödvändig kompetens inom området.

I stora företag används såväl extern som intern redovisning, samt olika nyckeltal som härleds 

ur redovisningsinformationen. Dessa används för planering och styrning av företagens 

verksamhet.  Det är även vanligt att ickemonetära nyckeltal ligger till grund för planering och 

uppföljning. Ett sätt för att få överblick över helheten i företaget är att använda, ett så kallat, 

balanserat styrkort. Det är ett verktyg som belyser flera dimensioner av företagandet och där 

man tar hänsyn till flera intressenters önskemål, på vad och hur företaget skall göra. Den 

information som det stora företaget kan behöva samla in och dokumentera, för att över 



huvudtaget ha möjlighet, att få en överblick över alla dess olika delar och dimensioner. Den 

informationen är ofta något som det lilla företagets ägare redan känner till och kan ta hänsyn 

till i sitt dagliga arbete.  

Användandet av redovisning är något som har studerats i olika studier. Solli (1991) studerar 

decentraliseringen inom den kommunala verksamheten och hur verksamhetsansvariga 

använder ekonomiinformation. Han ville undersöka vilka faktorer som påverkar hur 

ekonomiinformation används. Blomkvist (2004) undersöker entreprenörers delaktighet i 

produktionen av årsredovisning för att förstå hur och varför entreprenörer använder 

redovisning. Bergström & Lumsden (1993) har studerat ekonomistyrning i småföretag, hur 

och i vilken utsträckning redovisningsinformation använd vid styrning av verksamheten. 

Dessa arbeten är intressanta för förståelsen av hur redovisning används i små svenska företag 

i dagens samhälle. En faktor som har betydelse för jämförelse mellan tidigare studier och 

dagens situation, är datoriseringen i samhället. Kan de välutvecklade användarvänliga 

dataprogrammen som finns idag, göra att redovisningsinformationen både är mera 

lättillgänglig och enklare att producera? Med den följden att informationen blir mer aktuell 

och användbar?

Hur använder företagare i de riktigt små företagen sin redovisning? Är redovisning en 

möjlighet till information, och ett verktyg som användas för att styra företaget, eller ses den 

mer som ett nödvändigt ont? Det är intressant av att ta reda på hur redovisningen går till, vilka 

kunskaper företagarna har inom redovisning och hur de använder sig av redovisning. 

Blomkvist (2004) hänvisar till Romano och Ratnatunga (1994) som i sin studie visar att 

behovet av redovisning påverkas av företagets situation, om företaget växer ökar behovet av 

information. Vidare hänvisar Blomkvist (2004) till Moores och Yuen (2001) som visar att 

behovet av redovisning i ett företag också beror på var i livscykeln företaget befinner sig. En 

allmän uppfattning i frågan är att de små företagen endast redovisar på grund av tvång.

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur småföretagare använder redovisnings-

information, och hur redovisningsarbetet är organiserat.



2 Metod

Avsikten med denna studie är att undersöka ett både teoretiskt och praktiskt problem. Hur 

organiserar och använder småföretagare sin redovisning? För att ta reda på det kommer vi att 

genomföra ett begränsat antal intervjuer med ägare i småföretag. Från början planerade vi att 

genomföra en enkätundersökning. Men med tanke på risken för bortfall, och följderna av det 

för undersökningens värde, valde vi en intervju undersökning i stället. Eftersom vi valt att 

intervjua ett mindre antal småföretagare, framför att genomföra en enkätundersökning, blir det 

inget statistiskt säkerställt resultat som uppnås det kan därför inte leda till några generella 

slutsatser. Att vi har valt intervju i stället för enkät beror också på tidshorisonten för vårt 

arbete. Det är inte troligt att vi skulle hinna få in tillräckligt med svar för att kunna genomföra 

vårt arbete. Istället kommer vi att genomföra en fallstudie. 

2.1 Fallstudie
Fallstudie är en lämplig metod för att besvara frågor som hur eller varför. Den används också 

för att bidra med kunskap om individer, grupper organisationer samt sociala och politiska 

fenomen. Metoden gör det möjligt att studera komplexa sociala fenomen. Kritiken mot 

metoden är bristande noggrannhet i undersöknings momentet, den ger små möjligheter till att 

dra generella vetenskapliga slutsatser samt att den tar lång tid att genomföra och att resultatet 

är massiva oläsliga dokument. (Yin 2003) För att undvika risken med bristande noggrannhet i 

undersökningen, har vi valt att utgå från ett gemensamt frågeformulär som vi kommer att följa 

vid varje intervju. Fallstudier, det vill säga intensiva studier av enskilda studieobjekt, är det 

vanligaste sättet att bedriva empirisk forskning inom företagsekonomin (Yin 2003).  

2.2 Val av storlek på företag

Anledningen till att vi valde att undersöka företag med upp till fem anställda, beror på att den 

kategorin av företag inte fanns med i den undersökning som gjordes av Bergström & 

Lumsden (1993). Där var avgränsningen fem till femtio anställda. Vi är intresserade av att 

jämföra vårt resultat med de slutsatser som framkom i deras avhandling. Vi är medvetna om 

att det har hänt mycket, inom exempelvis datorstödet för redovisning sedan deras avhandling 

gjordes som kan påverka utfallet.



2.3 Urval

Vi vänder oss i vår uppsats till akademin, ekonomer och ekonomistudenter. Vid val av vilka 

småföretag vi skall intervjua vill vi försöka få ett brett perspektiv i vårt till antalet begränsade 

urval. Vi vill undersöka företag som befinner sig i olika stadier av sin livscykel, vi vill gärna 

ha både manliga och kvinnliga företagare, dessutom vill vi undersöka företag som genomfört 

investeringar under sin aktiva tid. På grund av den begränsade tidsperioden och av andra 

praktiska skäl, vänder vi oss till företag i den sydöstra delen av Småland. Vidare tycker vi att 

det är en fördel om vi kan få med både ensamföretagare och företag med några anställda. 

Detta för att få ett vidare perspektiv på de små företagen. När vi har sökt efter litteratur till 

vårt arbete har vi använt sökorden redovisning och småföretag, ekonomistyrning och 

småföretag, och  redovisning

2.4 Intervju metod

Vi kommer i vår studie att använda oss av den standardiserade intervju tekniken. Denna 

innebär att vi kommer att utgå ifrån ett frågeformulär där frågorna ställs i en viss förutbestämd 

ordning och att frågorna är lika för alla. Vi kommer inte att ha slutna svarsalternativ utan 

väntar oss att den intervjuade personen skall svara fritt på våra frågor. Vi kommer att göra 

våra intervjuer ansikte mot ansikte. Våra frågor kommer att utformas på ett sätt som inte bör 

leda till endast enstaviga svar. Vår avsikt är att få intervjun att fungera som ett samtal. Våra 

frågor styr samtalet, för att vi skall få ut den information som vi är intresserade av.

Andersen (1998) jämför fördelar vid intervju med fördelar vid enkät, där intervjuers fördelar 

är:

 Större svarsvillighet.

 Högre svarsfrekvens.

 Intimare frågor besvaras oftare.

 Mer valida svar.

 Större garanti för att det är den utvalde själv och inte andra som besvarar frågorna.

 Större möjlighet att konstatera bristande svarsförmåga.

 Större möjlighet att använda omfattande frågor.



Vi har för avsikt att först kontakta företagaren vi vill intervjua per telefon för att presentera 

oss och vår studie. På så vis tror vi att vi skall nå företagare som är positiva till intervjun när 

det sedan är dags att genomföra själva intervjun. För att tidsmässigt vara så effektiva som 

möjligt, har vi valt att intervjua två företagsledare var.

Lone, företag 1 och 2

Lars, företag 3 och 4

Carl, företag 5 och 6

2.5 Undersökningens design

Utgångspunkten för vårt arbete är frågorna hur använder och organiserar småföretagare sin 

redovisning. Underökningen kommer att bestå av ett antal intervjuer med företagare där 

frågorna kommer att vara öppna. Som en följd av denna frågeställning och i förhållande till de 

teorier och studier som vi använder som referensram för vårt arbete, kommer vi att utforma 

våra intervjufrågor. Vårt mål är att undersöka hur de företagare vi intervjuar använder och 

organiserar sin redovisning samt varför. Våra insamlade data kommer bland annat att 

jämföras med de resultat som framkommit i Solli (1991) U-3 modellen och Bergström & 

Lumsden (1993). Vidare kommer vi att undersöka olika alternativ till förklaringar på vårt 

empiriska material, som förmodligen kan leda till att nya forskningsfrågor framkommer.

Vår empiri består av intervjuer med sex småföretagare. Resultatet kommer vi att presentera 

som casebeskrivningar av varje företag för sig. Först kommer vi att göra en presentation av 

företaget dess verksamhet och historia. Sedan görs en presentation av företagaren. Därefter 

kommer en beskrivning av hur redovisningen är organiserad i företaget. Sist beskriver vi hur 

företagaren använder sig av redovisning och ifall företagaren anser att han eller hon har stöd 

av någon utomstående som gör att redovisningsinformationen blir användbar. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 1.

I analysen av det empiriska materialet kommer vi först att jämföra varje företag för sig, med 

underlaget från den teoretiska referensramen. Därefter kommer vi att jämföra de undersökta 

företagen med varandra, för att konstatera eventuella likheter eller skillnader. Orsaker till 

likheter och skillnader diskuterar vi sedan med utgångspunkt i den teoretiska referensramen.



För att kunna analysera och jämföra företagen med teori har vi valt att dela in de olika 

variabler som vi undersökt i kategorier. För U3-modellens tre variabler blir det fyra, två och 

tre olika nivåer. Vid lägsta nivå av samtliga variabler skulle den sammanlagda totalnivån bli 

tre, det skulle innebära det sämsta tänkbara läget för användande av redovisningsinformation. 

Däremot vid högsta nivå med en sammanlagd total om nio, skulle bästa möjliga läge för 

användning av redovisningsinformation uppnås. Kategori indelningen har inte gjorts med 

avsikt att kunna jämföra nivåer mellan de olika faktorerna. I Solli (1991) används ingen 

kategorisering, men faktorn underhåll anses som avgörande för att de båda andra faktorerna 

utbildning och unika rapporter skall fungerar för användandet av redovisningsinformation.

Vid analys av utbildning kommer vi att dela in utbildningen i fyra nivåer, 

1. Låg nivå, grundutbildning, folk eller grundskola.

2. Låg nivå plus, yrkes utbildning eller annan ickegymnasial utbildning.

3. Mellan nivå, gymnasieutbildning, två och treåriga gymnasieutbildningar samt 

folkhögskola.

4. Hög nivå, högskole- och universitetsutbildning.

Vid analys av unika rapporter kommer vi att använda oss av två kategorier,

I. Endast standard rapporter som krävs enligt lag.

II. Unika rapporter för intern användning.

Vid analys av underhåll och stöd för användning av redovisningsinformation kommer vi att 

använda oss av tre kategorier,

1) Inget stöd.

2) Har eller har haft något stöd.

3) Har kontinuerligt stöd.

Vid analys av företagsålder, kommer vi att kategorisera företagens ålder i livscykeln i tre 

kategorier,

A. Nystartat, ett till tre år

B. Utvecklingsfas, fyra till tio år

C. Moget, tio år och uppåt



Vi har inte hittat någon teori om företags livscykel som delar in de olika faserna i år eftersom 

det säkert varierar från bransch till bransch och beroende av företaget storlek. För att kunna 

analysera hur företagens position i livscykeln påverkar användandet av redovisnings-

information har vi med utgångspunkt från egen erfarenhet valt att göra en indelning enligt 

ovan.

2.6 Avgränsningar

Vi kommer i vårt arbete att begränsa oss till mycket små företag, där ägaren personligen leder 

företaget och kan fatta beslut utan påverkan från någon utomstående. Vi begränsar oss till 

företag som har maximalt 5 anställda. Ett av skälen till att vi har valt så små företag är att det 

enligt SCB fanns 917 568 företag i Sverige 2006. Utav dem var 844 553 företag med 0-4 

anställda, vilket är cirka 92 % av företagen. Av den anledningen är det relevant att undersöka 

de företagen.

Företag i Sverige 2006
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Källa: SCB:s Företagsregister, SCB

Ett annat skäl till att vi väljer företag med maximalt 5 anställda är att andra arbeten, som till 

exempel, Bergström & Lumsden (1993), har undersökt företag som har mellan 5 och 49 

anställda. Motivet för deras val att utesluta kategorin 1 till 4 anställda var, att kategorin 

dominerades av ensamföretagare, som kunde utnyttja skattemässiga fördelar av att redovisa 

sina extrainkomster i dessa företag. SCB:s kategoriindelning i intervallen 1-4, 5-9, 10-19 och 

20-49 anställda, var en annan faktor som påverkade att deras val blev företag med mellan 5-



49 anställda. När vi i detta arbete använder ordet redovisning kommer vi att avse extern 

redovisning som bygger på företagets bokföring.

3 Teoretisk referensram

3.1 Definitioner

Redovisning
Det finns olika definitioner av vad redovisning är. Nationalencyklopedins definition bygger 

på en traditionell syn på redovisning. Den syftar till att ge information om företagets 

ekonomiska och finansiella ställning. Informationen hämtas ur bokföringen och ger underlag 

för såväl intern och extern redovisning. (Nationalencyklopedin 2007)

Redovisning, metod för att informera om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden. 

[…] Redovisningen indelas i extern redovisning, där de avsedda mottagarna är företagets finansiärer 

(dvs. ägare och långivare), och intern redovisning, där de avsedda mottagarna är chefer på olika nivåer 

i företaget. Förutom av ovannämnda grupper används redovisningsinformation av t.ex. leverantörer, 

kunder, fackliga organisationer och anställda. Redovisningsinformation ligger också till grund för att 

fastställa ett företags skatt. Redovisningen bygger till stor del på information som hämtas ur 

bokföringen. (Nationalencyklopedin 2007)

Redovisning är information som grundar sig på registrerade händelser hävdar Bergström & 

Lumsden (1993). Falkman (2000) påpekar att begreppet redovisning kan definieras och tolkas 

olika beroende på sammanhang. Han tar upp ett antal mer eller mindre kontroversiella 

beskrivningar såsom:

 Redovisning som historia, en förteckning över historiska transaktioner.

 Redovisning som ekonomi, redovisa företagets förmögenhet och dess förändringar.

 Redovisning som information, redovisning är en del av företagets informationssystem.

 Redovisning som språk, med gemensamma grunder.

 Redovisning som retorik, ger argument för tolkning av den ekonomiska verkligheten.

 Redovisning som politik, för att redovisning skall ses som en viktig 

samhällsinstitution måste redovisning skapa rationalitet och effektivitet.

 Redovisning som mytologi, redovisning kan anses som en social resurs med syfte att 

bevara myten om rationalitet.



 Redovisning som dominering och utnyttjande, ger viss elit teknik som gynnar deras 

intressen.(Falkman 2000)

Att redovisningsbegreppet kan ha väldigt olika betydelser, beroende på vem man frågar, och i 

vilken situation den personen befinner sig i, är en omständighet som har stor betydelse. I 

denna studie avser begreppet redovisning den externa redovisningen som bygger på företagets 

bokföring.

Små företag

Klassificeringen av vad ett småföretag är, skiljer sig åt. Bolton (1972) definierar dem som 

företag med färre än 200 anställda och som inte är en del av ett större företag. De ska också ha 

en liten marknadsandel. Vidare ska de ha en ägare som leder företaget utan formell 

ledningsstruktur och besluten i företaget kan fattas utan påverkan från någon 

utomstående.(Bolton 1972)

Storleken på ett företag är en viktig faktor när man jämför företag, påpekar Bergström & 

Lumsden (1993). Främst finns det fyra sätt att mäta företagets storlek: Den fysiska 

kapaciteten i ett företag [byggnader, mark och inventarier], antalet anställda som finns 

tillgängliga, företagets in-och utflöde [omsättning eller produktionsvolym] samt tillgängliga 

resurser som disponeras av ett företag [likvida medel och balansomslutning]. Bergström & 

Lumsden (1993) anser att antalet anställda är det relevanta måttet om interna förhållanden 

skall studeras. För svenska förhållanden definieras småföretag som företag med färre än 50 

anställda (regeringens hemsida 2007). Vid analys av företag måste även hänsyn tas till att 

antalet anställda ibland kan variera över säsong och över tiden (Bergström & Lumsden 1993).

EU: s definition av småföretag är att företaget har färre än 50 anställda och dess omsättning 

eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Vidare har EU en kategori 

företag som de benämner mikroföretag. Dessa företag definieras som företag med färre än 10 

anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

EU: s kategorisering av storleken på företag används vid fördelning av stöd till de olika 

företagen och uppdateras beroende på den ekonomiska utvecklingen. (EU:s hemsida 2007) 

Dessa begrepp anser vi vara alldeles för omfattande för vår studie. Vi har valt att begränsa oss 



till företag med max 5 anställda och där ägaren personligen leder företaget och kan fatta 

beslut utan påverkan från någon utomstående

3.2 Bakgrunds teori

Redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna kännetecknas utav två olika 

redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska. (Smith 2006) Den 

kontinentala omfattade Västeuropa, utom Storbritannien, Irland och Holland, och har sitt 

ursprung i romersk rätt. Den är utpräglad legalistisk, vilket innebär att den baseras på 

nedskrivna lagar. Den anglosaxiska traditionen omfattade Storbritannien, Irland, Holland samt 

USA. Den har enligt Smith (2006) baserats på sedvanerätt som kompletterats med 

normerande rättsfall i domstolar. Istället för lagstiftning, har redovisningen utvecklats av 

redovisningsprofessionerna i dessa länder. Vidare framhäver Smith (2006) att Sverige och 

andra länder som tillhört den kontinentala traditionen, till viss del numera anammar även den 

anglosaxiska traditionen. Anledningar till detta är bland annat uppkomsten av multinationella 

företag. (Smith 2006)

3.3 Institutionell teori

Institutionell teori ett alternativ till PAT ( Positive accounting theory), som behandlar 

förhållandet mellan agent och principal. Den används till att studera redovisningsval för olika 

organisationer. Det finns enligt teorin tre olika så kallade isomorfismer som påverkar 

organisationens redovisning. Dessa är: Tvång, mimik och normativ påtryckning. (Collin 

2006)

 Tvång har huvudsakligen en resursberoende förklaring. Organisationer som till 

exempel är en viktig kund, kan sätta press på en leverantör, som är i beroendeställning 

till kunden. På det viset kan leverantören tvingas att agera på ett visst sätt, för att inte 

mista sin viktiga kund.

 Mimik är baserad på att det är kostsamt att själv arbeta fram en lösning på hur 

redovisningen bör utföras. Organisationer tenderar då att ta efter andra framgångsrika 

organisationers sätt att redovisa. På det viset kan organisationer utföra framgångsrika 

aktiviteter.

 Normativ påtryckning förklaras med att redovisningen utförs på det sätt som 

professionella grupper utför den. Detta bygger på att de professionella grupperna inom 

redovisningen poängterar sin kompetens i samhället. (Collin 2006)



3.4 Beslutsteori

Eftersom redovisningsinformation anses ligga till grund för beslut kan det vara intressant att 

belysa teorier inom detta område. Den traditionella beslutsteorin inom ekonomi bygger på 

antagandet att individen handlar rationellt, dock har synen på rationaliteten reviderats med 

tiden från att ha ansetts som fullständig till att betraktas som begränsad. Först klargörs målet 

för beslutet, och sedan analyseras de olika handlingsmöjligheter som leder till att målet nås. 

Sedan fattas det beslut som leder till högsta grad av måluppfyllelse.

Denna teori har främst kritiserats för att det inte är troligt att en individ kan bedöma den 

förväntade nyttan av de olika handlingsalternativen. Det är både tidskrävande och förutsätter 

stora resurser och kunskap för att överblicka olika alternativ. (Bergström & Lumsden 1993) 

Kritiken av den rationella individen delas av Johannisson m.fl. (2004), han menar att vi är 

skolade till att anse att ett rationalitetsbeslut måste vara det rätta beslutet. Men både mål och 

handlingsalternativ kan vara oklara och under tiden som de olika handlingsalternativen 

analyseras kan så stor osäkerhet uppstå att inget beslut fattas. Johannisson m.fl. (2004) anser 

att det är bättre att ett beslut fattas än att ingenting sker, det är en förutsättning för att företag 

skall startas och fungera. ”Det kan med andra ord vara rationellt att agera irrationellt.” 

(Johannisson m.fl. 2004:9)

Redovisning handlar om information, och användandet av information. Blomkvist (2004) 

påpekar att ”syftet med redovisning är att informera olika beslutsfattare i hur knappa resurser 

förvaltas och utnyttjas i en organisation”. (Blomkvist 2004:13) Företagsledare har behov av 

information för att kunna fatta de rätta besluten. Men det är samtidigt viktigt att kostnaden för 

informationen inte överstiger nyttan. Wickham (2004) beskriver hur entreprenören använder 

information för att eliminera osäkerhet och därmed minska risken vid beslut. Men han lyfter 

samtidigt fram att det räcker inte enbart med information, det är viktigt att värdera, analyseras, 

förstå och agera i förhållande till informationen. Blomkvist (2004) påtalar att företagsledare 

använder redovisning i olika utsträckning, men att det finns ett behov bland företagsledare i 

små företag att få hjälp av andra aktörer med att använda mer redovisning. Blomkvist (2004) 

hänvisar också till Romano och Ratnatunga (1994) som i sin studie visar att behovet av 

redovisning påverkas av företagets situation, om företaget växer ökar behovet av information. 

Vidare hänvisar Blomkvist (2004) till Moores och Yuen (2001) som visar att behovet av 



redovisning i ett företag också beror på var i livscykeln företaget befinner sig. En allmän 

uppfattning i frågan är att de små företagen endast redovisar på grund av tvång.

3.5 U3-modell

Studien, Ekonomi för dem som gör något, (Solli 1991) är en studie av användning och 

utformning av ekonomiinformation för lokala enheter. Den genomfördes i samband med 

decentralisering av kommuner 1991. Där undersöks hur användningen av ekonomi-

information kan förbättras. Här identifieras tre problemområden som är avgörande för 

möjligheten att kunna använda ekonomiinformation.

För det första är kunskap i ekonomi viktigt för att kunna bearbeta ekonomisk information. Det 

andra är anpassning av ekonomisk information med avseende på person och nivå i 

organisationen, alltså utformningen av rapporter. Och det tredje problemet är situationen som 

personen befinner sig i, där en splittrad vardag med operativa problem kan göra att det är svårt 

att se verksamheten i ekonomiska termer. Detta är tre delproblem som finns i kopplingen 

mellan verksamhet och ekonomi. Lösningen på dessa problem är utbildning, utformning av 

unika rapporter och kontinuerligt underhåll. (Solli 1991) Där meningen med kontinuerligt 

underhåll avser att ekonomifrågan hela tiden aktualiseras av exempelvis ledningen, eller en 

revisor, och på så vis inte kommer i skymundan. Dessa tre problem och tre lösningar kan 

sammanfattas i en modell, U3-modellen

Utbildning

Kunskaper

Lokal
information

Situation

Unika rapporter Underhåll



Källa: Solli (1991:50)

Efter empiriska undersökningar omformulerades det tredje delproblemet situationen till 

uppmärksamhet istället. Solli (1991) fann att efter utförd utbildning i ekonomi och utformning 

av personliga rapporter, så var de verksamhetsansvarigas engagemang för ekonomi 

fortfarande lågt. Detta förklarar han med att de verksamhetsansvariga inte inser nyttan av att 

öka graden av påverkbarhet ”dvs nyttja kopplingen mellan ekonomi (kostnader och intäkter)

och verksamheten (kvalité och i viss mån kvantitet)” .(Solli 1991:162) För att göra 

påverkbarheten synlig krävs det ett kontinuerligt och aktivt bearbetande av vad det är som är 

påverkbart, genom samtal mellan ekonomerna inom organisationen och de 

verksamhetsansvariga. Men dessa samtals nytta är beroende av att det finns en gemensam 

begreppsapparat och informationskälla som utgångspunkt för samtalen. (Solli 1991)

Studien är gjord på kommunalverksamhet, i samband med decentralisering. Ett av målen med 

decentraliseringen var att ge de verksamhetsansvariga ökat ansvar och möjlighet att påverka 

ekonomin i förhållande till verksamheten. Kan det då vara relevant att jämföra ägarna i 

småföretag med verksamhetsansvariga i kommunal verksamhet? Vi tycker att det finns många 

likheter mellan de två kategorierna. De verksamhetsansvariga i kommunal verksamhet har 

tidigare ägnat mest uppmärksamhet på den operativa verksamheten utan större hänsyn till 

ekonomin. Men i och med decentraliseringen kommer ekonomin att spela en central roll även 

i den kommunala verksamheten, precis som fallet är för ägaren till ett småföretag. Graden av 

ansvarstagande kan däremot vara olika för de två kategorierna.

3.6 Redovisning, entreprenörer

I licentiatuppsatsen, Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning, skriver 

Blomkvist (2004) om redovisning i en entreprenöriell kontext. I uppsatsen är hennes syfte ”att 

beskriva och analysera om entreprenörer är delaktiga i bokslutsprocessen och om de är 

delaktiga, i så fall dels beskriva och analysera hur de deltar och dels förklara varför de deltar i 

denna process”.(Blomkvist 2004:5) Hon finner att det är vanligt att entreprenörer är delaktiga 

i framtagandet av redovisningsinformation i form av årsredovisningar. I synnerhet i 

värderingsfasen när vissa tillgångar skall värderas i bokslutsprocessen. Men entreprenören gör 

inte detta på egen hand utan tillsammans med andra aktörer som revisor, företagets redovisare 

eller extern delägare om sådan finns. Däremot deltar inte entreprenören i processen med 

avstämning och periodisering, och inte heller vid beräkning och beslut om 



bokslutsdispositioner. (Blomkvist 2004) Som förklaring till att användning av redovisnings-

information varierar, lyfter hon fram faktorer som, företagets situation, om företaget växer 

ökar behovet av information, och var i livscykeln företaget befinner sig. Teorier om livscykel 

för företag och affärsidéer diskuteras av både Ljung m.fl. (1998) och Wickham (2004). Där 

ses livscykeln som en metafor för utvecklingen av företag och affärsidéer, med olika faser 

som idéstadiet, uppstart, tillväxt, mognad, nedgång och avslutning. 

3.7 Redovisning, ekonomistyrning

I doktorsavhandlingen Ekonomistyrning i mindre företag skriver Bergström & Lumsden 

(1993) om utformning och användning av ekonomisystem i svenska mindre företag. Deras 

syfte är att: ”beskriva ekonomisystems utformning och användning i mindre företag. 

Analysera och förklara faktorer som har betydelse vid utformning och användning av 

ekonomisystem i mindre företag.” (Bergström & Lumsden 1993:8) De kommer fram till att de 

flesta företag använder sig av BAS-planen för sin redovisning. Runt 20 % av företagen anlitar 

redovisningsservice/byrå för den löpande redovisningen och 50 % anlitar 

redovisningsservice/byrå för hjälp med bokslut och årsredovisning. Det vanligaste motivet för 

att anlita redovisningsservice/byrå är att använda tiden till annat arbete, alternativt att 

kunskaperna om redovisning inom företaget är låga. Resultatrapporten är den vanligaste 

rapporten som oftast skapas en gång per månad, då avser den hela företaget och är inte 

uppdelad på verksamhetsgren eller projekt. Mindre än 50 % av företagen använder någon 

form av nyckeltal. En tredjedel av företagsledarna använder inte redovisningen i någon större 

grad för att få information om kostnader och intäkter för olika verksamhetsdelar eller 

produktgrupper. Hälften av företagsledarna använder rapporter i stor utsträckning som 

hjälpmedel för styrning av verksamheten. (Bergström & Lumsden 1993) De kommer fram till 

en hypotes om att ”Ekonomisystem används i högre utsträckning i större än i mindre företag, 

som hjälpmedel för styrning av verksamheten”. Bergström & Lumsden (1993:211) Vidare 

finner man att företagsledaren har en central betydelse för hur företaget styrs, denna faktor har

större betydelse än företagets situation och ekonomifunktionens struktur. (Bergström & 

Lumsden 1993)

3.8 Småföretagare, ekonomistyrning

I licentiatavhandlingen, Bilder av småföretagares ekonomistyrning, kommer Andersson 

(1995) fram till att många småföretagare upplever, att det är så många faktorer utanför 

företagsledarens kontroll som påverkar resultatet. Att då lägga ner mycket tid på att utarbeta 



detaljerade mål och framtidsplaner känns därför inte meningsfullt. Att vara flexibel och kunna 

anpassa sig till olika situationer upplevs viktigare än att planera långsiktigt. Andersson 

hänvisar till Cohn och Lindberg (1972) som kommit fram till samma sak. Dessutom hävdar 

Andersson (1995) att rapporter från redovisningen används i väldigt liten utsträckning. De har 

redan den informationen som påverkar resultatet, resultatrapporter bekräftar bara något som 

de redan vet. De upplever sig också ha periodiseringsproblem med dessa rapporter. En av 

slutsatserna i avhandlingen är: ”Företagsledare tar till sig de instrument där nyttan upplevs 

överstiga kostnaderna. Därför kommer normativa, teoretiskt korrekta metoder inte användas 

så länge dessa inte förankras i företagsledarens verklighet.” (Andersson 1995:133)

4 Empiri 

Vår empiri består av intervjuer med sex småföretagare. Resultatet kommer vi att presentera 

som casebeskrivningar av varje företag för sig. Först kommer vi att göra en presentation av 

företaget dess verksamhet och historia. Sedan görs en presentation av företagaren. Därefter 

kommer en beskrivning av hur redovisningen är organiserad i företaget. Sist beskriver vi hur 

företagaren använder sig av redovisning och ifall företagaren anser att han eller hon har stöd 

av någon utomstående som gör att redovisningsinformationen blir användbar. Intervju 

frågorna finns i bilaga 1.

4.1 Företag 1

Företaget

Företaget är ett aktiebolag som bedriver verksamhet inom turistnäringen, med butik, museum, 

älgpark, grillning och stuguthyrning. Företaget startades 1995 som enskild firma, men 

ombildades senare, på revisorns inrådan till aktiebolag. Företaget har expanderat kontinuerligt 

sedan starten. Mark har köpts in för att utöka älgparken och butiken har byggts till i flera 

omgångar. Företaget är ett familjeföretag, där de två ägarna, Kennet och Inger, och ytterligare 

en timanställd arbetar. Anläggningen är öppen från Påsk till Allhelgonahelgen. Från början 

arbetade de båda ägarna med andra jobb vid sidan om företaget. Kennet var väktare på 

Securitas och Inger körde ut tidningar på morgonen. Företaget är lönsamt och tillväxten har 

varit relativt stabil. Ägarna förväntar sig fortsatt tillväxt under den närmaste framtiden. Målet 

för företaget är att få flera kunder till den befintliga parken. Någon utökning av antalet 

anläggningar är inte aktuellt, istället vill de utveckla den befintliga anläggningen.



Företagaren
Det är Inger som har hand om den administrativa delen av företaget. Förutom sjuårig 

folkskola har hon en ettårig kontorsutbildning som hon fick via AMS någon gång på 70-talet. 

Vid sidan om på fritiden har Inger och Kennet varit hobbybönder. De har haft uppfödning av 

höns, kalkoner, gäss, kaniner, grisar och marsvin bland annat. Foto är en hobby som Inger har 

haft god nytta av även i företaget, för arbete med broschyrer och företagets hemsida.

Redovisningens organisation
Redovisningen lämnas iväg till företagets revisor som även sköter bokföringen. Det är 

bristande kunskap som i första hand är anledningen till att lämna redovisning till revisorn. 

Men även tiden och tryggheten är faktorer som påverkat valet. Redovisningen är utformad så 

att det går att få information om vad de olika verksamhetsdelarna bidrar med på intäktssidan, 

dels på grund av att det är olika momssatser på olika delar av verksamheten, men också som 

ett resultat av ett aktivt val av olika intäktskonton. Revisionsföretaget sköter bokföring, moms 

och skattedeklaration, årsredovisning, deklaration och hjälper även till vid behov med andra 

tjänster som att fylla i blanketter till olika myndigheter. Inger deltar inte i bokslutsprocessen 

den sköts helt av revisorn.  Kostnaden för revision uppgår till cirka 18 000 kr per år. 

Lagerhanteringen sköter Inger själv. Någon budget för kommande år görs inte. Inköp till 

butiken görs på basis av tidigare erfarenhet. Vid större investeringar gör Kennet en beräkning 

av vad investeringen kommer att kosta med hjälp av offerter. Intäktssidan uppskattas på basis 

av erfarenhet. Investeringsstrategin för företaget har varit att göra successiva investeringar, 

och till en början ha deltidsjobben kvar som en trygghet. 

Redovisningens användning och stöd till företagaren
Redovisningen används vid resultatuppföljning. Inger anser att den är ett viktigt verktyg för 

att driva företaget. Inger för också statistik över hur många bussar och vilka bussbolag som 

besöker dem. Detta är mycket viktig information som företaget använder för att planera sin 

verksamhet. På frågan hur Inger skulle vilja utforma sin redovisning om den inte vore 

reglerad i lag, så är det moms och skattedeklarationerna som hon tycker är onödiga, de känns 

inte motiverade utifrån företagets behov. Stöd för att bättre kunna använda redovisnings-

informationen fick Inger av sin svärdotter när hon skaffade dator till företaget. Inger berättar 

om hur det gick till när hon skaffade datorn. Hon åkte tillsammans med sin son till Växjö för

att inhandla en dator och när Inger hade valt ut en skärm, ett tangentbord och en skrivare 

tyckte hon att det kunde räcka den där lådan tog ju bara onödig plats, och hon hade ju vad hon 

behövde. Så kan det vara att sätta sig in i helt nya tekniker.



Intervju gjord av Lone Ohlsson.

4.2 Företag 2

Företaget
Företaget är ett aktiebolag som bedriver handel och viss tillverkning. Försäljning sker både i 

företagets butik och via postorder. Ursprungligen sysslade företaget med tillverkning och 

försäljning av lampor. När de nuvarande ägarna övertog företaget 1990 utökades så 

småningom utbudet av varor till att idag omfatta lampor, väskor, plånböcker, 

prydnadsföremål och vitt porslin för porslinsmålning med mera. En stor del av porslinet och 

prydnadsföremålen kommer från Kina, där företaget i samarbete med en kinesisk fabrik 

tillverkar varor för den egna butiken. Handeln med Kina och andra Asiatiska länder innebär 

resor till mässor och tillverkare för inköp. Dessa inköp kräver god planering av såväl lager 

som likviditet, då vissa importvaror från Asien är belagda med kvotering.  Företaget är ett 

familjeföretag och de två ägarna Benny och Gunvor arbetar båda heltid i företaget, även sonen 

Nicklas arbetar heltid i företaget. Sommartid är företagets högsäsong. Målet för företaget är 

att öka omsättningen, och att överleva. Att utöka antalet anställda är inte intressant. Att driva 

företaget är ett sätt att leva. Från början hyrde företaget sina lokaler i kommunens 

industrihotell, men efterhand som sortimentet utökades och företagets behov av lager och 

butikslokaler ökade beslutade man sig för att köpa fastigheten. Företaget är lönsamt och 

expansionen av företaget har skett successivt.

Företagaren
Det är Benny som besvarar mina frågor kring företagets redovisning. Benny har en 

yrkesutbildning som verktygsmakare i botten och har arbetat inom industrin bland annat som 

CNC-operatör och resemontör. Senare har Benny utbildat sig till polis och arbetat ett antal år i 

Göteborg innan han flyttade tillbaka till Småland. 

Redovisningens organisation

Företagets redovisning sköts av KPMG och kostar cirka 1 500 kronor i månaden. Revisionen 

sköts av en från KPMG, oberoende revisor, detta för att man vill ha två ”filter” mot 

myndigheter. Benny har aktivt varit med och utformat hur företagets redovisning skall 

fungera. Intäkterna från de olika varugrupperna är viktig information som tas fram ur 

redovisningen. Anledningen till att han inte sköter bokföringen själv är att han tycker att det 



är en billig tjänst att köpa, och att han kan använda tiden mera effektivt för andra uppgifter i 

företaget. Benny deltar aktivt i bokslutsprocessen, med värdering av tillgångar, och med 

synpunkter på avskrivningsplaner. Vid investeringar, såsom köpet av fastigheten, och på 

senare tid även en utbyggnad av ett kallförråd har Benny och Gunvor fört ett resonemang med 

banken. Beslut om investeringar bygger på företagets lönsamhet och förtroende. Att planera 

ekonomin är viktigt men någon direkt budget för kommande år använder sig inte företaget av.

Redovisningens användning och stöd till företagaren
Benny anser att redovisningen är ett användbart verktyg, för att styra företagets verksamhet, i 

synnerhet internredovisningen. Ur redovisningen används både dagliga, månatliga och årliga 

rapporter, framför allt är det likviditetsplanering som behövs. I synnerhet vid inköpen från 

Kina, eftersom man köper hela containrar med varor. På grund av kvoteringen på vissa av 

dessa varor, är det svårt att exakt planera när varorna är tillgängliga. Statistik över företagets 

dagskassor, transaktioner i betalterminaler och rabatter till kund är rapporter, som Benny själv 

har skapat och använder för planering av verksamheten. Det är i första hand intäktsrapporter 

som används. Kostnadsrapporter används inte i lika stor utsträckning eftersom priset på 

varorna inte enbart bestäms av dess kostnad, utan stor del beror på marknaden. På frågan hur 

Benny skulle vilja utforma sin redovisning om den inte vore reglerad i lag. Svarar han att han 

skulle sköta redovisning så att den motsvarar myndigheternas krav. Benny upplever att han 

har en bra kommunikation med KPMG som sköter företagets redovisning, och att det finns en 

dialog kring speciella händelser. Förövrigt tycker han att rapporterna ger den feedback han 

behöver för att göra redovisningsinformationen användbar. 

Intervju gjord av Lone Ohlsson.

4.3 Företag 3

Företaget
Det här företaget är ett aktiebolag som sysslar med att konstruera, rita och bygga skåp inom 

elautomation. Företaget programmerar de olika PLC-systemen, som är helt individuella från 

kund till kund. Deras kunder är olika industriföretag, mestadels inom sågverksbranschen. 

Marknaden för den här typen av verksamhet ser ljus ut och målet är att expandera, även om 

det inte har varit det primära målet. Antalet anställda i verksamheten är två, plus en 

timanställd som sköter den löpande bokföringen. Anledningen till att Tomas, för åtta år sedan 

startade företaget, tillsammans med två passiva delägare, var något som växte fram. Han 

tycker dessutom det är ”ett roligt sätt att försörja sig på”. Målet med företaget nu är att utöka 



verksamheten, men det största hindret för detta är svårigheten att få tag i kompetent personal. 

Hans mål är att, bygga ut och utöka verksamheten till fem anställda. På så vis kan företaget 

hålla igång flera projekt samtidigt, vilket är svårt idag.

Företagaren
Tomas har varit verksam i denna bransch ända sedan han tog sin gymnasieexamen från en 

fyraårig teknisk linje, med inriktning teleteknik. Först arbetade han några år som elektriker 

inom flera olika områden, men snart blev det enbart såkallad PLC- programmering. Intresset 

för redovisning har alltid funnits, men tidsbrist har gjort att han själv inte hinner ombesörja 

detta i någon större omfattning. Han har dock stora kunskaper inom området. Den löpande 

bokföringen sköts istället av hans fru, Monica, som genomgått utbildningar och kurser i 

redovisning.

Redovisningens organisation

Anledningen till att man har valt att sköta redovisningen inom företaget själva, är för att få en 

bättre överblick över verksamheten. Man använder sig av baskontoplanen och ett fåtal egna 

konton. Revisorn tillfrågas om råd och det är även hon som tar hand om årsredovisningen och 

deklarationen. Redovisningen ses som ett mycket användbart verktyg och diverse rapporter 

tas fram varje månad. Resultatrapporter anser man inte vara så viktiga, däremot används 

likviditetsrapporter. Med tanke på att företaget oftast sysslar med tidsmässigt långa projekt, 

ibland upp till ett år, är likviditeten något som ständigt måste hållas uppsikt över. För att 

kunna matcha in och utbetalningar, görs preliminära uppskattningar månader i förväg.

Redovisningens användning och stöd till företagaren
Budget görs för kommande år och det är många gånger i samband med den som beslut om 

eventuella investeringar tas. Investeringar kan dessutom aktualiseras, vid andra tillfällen 

under året om det finns utrymme. En utbyggnad av lokalen är en angelägenhet som är på 

planeringsstadiet. Uppskattad tid som företaget lägger på redovisning är cirka fyra timmar i 

veckan. Stöd och information om redovisning erhålls enbart från revisorn, och man är inte 

aktivt med och påverkar vid årsredovisningen. Det överlåter företaget helt åt 

redovisningsbyrån. Kostnaden för revision och extern redovisningshjälp uppgår till mellan 20 

000 och 25 000 kronor per år. Även om redovisningen inte vore reglerad enligt lag, skulle 

man ändå sköta den på samma sätt.

Intervju gjord av Lars Cronholm.



4.4 Företag 4

Företaget
Detta företag är ett aktiebolag som sysslar med tillverkning och försäljning av bränslepellets. 

Deras kunder är alltifrån privatkunder, till mindre industrier samt fastighetsbolag. På 

sommaren, när det är lågsäsong, hyr man även ut personal. Försäljningen av bränslepellets har 

ökat kraftigt på marknaden de senaste åren och konkurrensen från andra företag växer. 

Företaget har för tillfället en person anställd på heltid och en på halvtid. Målet för företaget är 

att växa, och någon bortre gräns för detta har aldrig fastslagits. Företaget vill utöka 

verksamheten och utveckla produktionen, till exempel genom att finna nya råvaror. Företaget 

har funnits sedan 2003.

Företagaren

Olof har tvåårig gymnasieutbildning i botten, som har kompletterats med ett antal olika kurser 

och utbildningar. Även om Olof inte har någon formell utbildning inom redovisning har han 

lärt sig allteftersom. Innan han startade detta företaget arbetade han som yrkesförare, och 

körde lastbil inom många olika områden. En period arbetade han även i USA, där han körde 

en så kallad skördare i tomatindustrin.

Redovisningens organisation

Den löpande redovisningen sköts av Olofs far. Anledningen till det är för att få bättre 

överblick över redovisningen och att kunskaperna finns inom företaget. Den merkostnaden 

som skulle uppkomma om man lät en redovisningsfirma göra det, är också en avgörande 

anledning. Årsredovisningen och deklarationen överlåter man däremot till en 

redovisningsfirma, men man medverkar aktivt tillsammans med dem, vad det gäller 

avskrivningstider och i värderingsfrågor. Baskontoplanen används och man har inte utvecklat 

några egna speciella konton. Varje månad tar man fram en likviditets, en resultat och en 

balansrapport.

Redovisningens användning och stöd till företagaren
Redovisningen används som underlag för att få bra kontroll över företaget. Även om 

redovisningen anses som ett användbart verktyg i dessa avseenden, är det förknippat med 

många lagar och regler. Det revisorstvång som finns, upplevs som onödigt med tanke på 

företagets storlek. När investeringar behöver göras, tar man en diskussion, med utgångspunkt 



från den situation man ekonomiskt befinner sig i. Företaget lägger ner cirka fem, sex timmar i 

veckan på redovisning, och någon budget för kommande år görs inte. Om redovisningen inte 

vore reglerad i lag, skulle den förenklas avsevärt och utformas i mycket mindre omfattning. 

Att slippa ha en godkänd revisor skulle minska kostnaderna för företaget betydligt, vilka idag, 

tillsammans med övriga externa redovisningskostnader uppgår till cirka 30 000 kronor om 

året. Den enda informationen och utvecklingen av redovisningen fås via redovisningsfirman.

Intervju gjord av Lars Cronholm.

4:5 Företag 5

Företaget

Det här företaget är en resebyrå. Dess verksamhet går ut på att vara agent för 26 olika 

resebolag, bland annat de välkända Apollo, Fritidsresor och Vingresor. I egenskap av agent 

för dessa säljer företaget resor av olika slag direkt till kund. Företaget har en anställd, Ulf. 

Han hjälper företagets kunder genom att matcha deras önskemål av resa med rätt resmål. Ulfs 

mål med företaget är i första hand att göra kunderna nöjda. Vidare är långsiktig överlevnad ett 

strategiskt mål för företaget.

Företagaren

Ulf har drivit resebyrån i tio år. Innan dess har han arbetat med ekonomi, boksluts och 

kamrersuppgifter. Han har också varit VD för ett företag inom transportbranschen. Ulf är 

utbildad två år på HFU, diplomerad företagsutveckling i Växjö. Han är en mycket 

serviceinriktad person, som vill att kunden ska hitta rätt resmål, även om det tar mycket tid.

Redovisningens organisation

Ulf sköter den dagliga bokföringen själv. Med tanke på hans utbildning och tidigare 

yrkesbakgrund, kan han det här med redovisning. Eftersom han driver aktiebolag, måste 

företaget följa aktiebolagslagen. Det är främsta anledningen till att Ulf föredrar att lämna bort 

resten av redovisningsarbetet. Ulf framhäver att det känns tryggt att veta att aktiebolagslagen 

efterlevs. Företaget köper motsvarande en halvtidstjänst från redovisningsfirman. Det kostar 

ungefär 10 000 kronor per månad. 

Redovisningens användning och stöd för företagaren



Ulf hävdar bestämt att det är viktigt att använda sin redovisning, även som småföretagare. Det 

är ett mycket bra verktyg för att kunna göra korrekta bedömningar och undvika att ta felaktiga 

beslut. Det skulle enligt Ulf inte gå att styra företaget utan redovisningen, han är därför en 

flitig användare av den. Redovisningen används kontinuerligt, dagligen i företaget. Han gör 

preliminära bokslut månadsvis. När Ulf ska fatta beslut om investering, kontrollerar han 

främst likviditeten. Kontroll av att det inte finns andra aspekter som kan vara till hinder för 

investering sker också. Han gör alltid budget för ett år framåt, samt planerar överskådligt för 

nästkommande år. Ulf vet med anledning av sin utbildning och tidigare erfarenhet hur han 

skall använda sin redovisning. Någon hjälp med detta utifrån är inte aktuell. Om 

redovisningen inte vore reglerad i lag, skulle Ulf inte utforma den på något annat sätt. 

Intervju gjord av Carl Olofsson.

4:6 Företag 6

Företaget

Det här företaget drivs som enskild firma och har huvudsakligen tre verksamhetsområden:

Försäljning av musikinstrument, med olika tillbehör i butiken. 

Försäljning och service av datorer, samt nätverk ute på företag.

Försäljning av rökaggregat.

Företaget har två anställda: Chefen Thorbjörn, som sköter det mesta i butiken och det 

administrativa. En annan anställd, Peter, har nätverk som speciellt kompetensområde. Han 

besöker olika företag och hjälper dem med deras datornätverkslösningar.

Det är åtta år sedan Thorbjörn startade företaget. Dess främsta mål är att överleva och att öka 

sakta i storlek. Vidare vill Thorbjörn kunna anställa en till inom det närmsta året. På längre 

sikt vill han att företaget skall kunna ha uppåt fem anställda.

Företagaren

Thorbjörn har en bred kompetens inom el och teknikbranschen. På gymnasiet gick han 

verkstadslinjen i ett år, men övergick sedan till bilmekaniker linjen på två år. Vidare har han 

gått på yrkestekniska högskolan mot produktionstekniker. Han har även gått på AMU som 

industrielektriker. Thorbjörn har hunnit med ett flertal olika jobb inom maskinsidan, teknik, 

mekanik samt CAD, ritningar i dator.  Några erfarenheter från försäljning har han inte sedan 

tidigare. Det är något som han har lärt sig efterhand som han drivit företaget. Thorbjörn är en 

serviceinriktad person som säger att han gärna hjälper andra människor.



Redovisningens organisation

Thorbjörn sköter till stor del själv företagets redovisning. Han motiverar detta med att det blir 

billigare och att han kontinuerligt får bra kontroll på det ekonomiska läget. Någon formell 

utbildning inom redovisning har han inte. Han är självlärd och hans hustru är behjälplig till 

viss del. Thorbjörn har fått en del tips från en redovisningsbyrå. Vidare har hans revisor 

berömt honom för att redovisningen är välskött, vilket underlättar vid bokslutet. Han använder 

Bas 2000 som kontoplan. Den har han modifierat, så den bättre passar verksamhetens behov. 

Bland annat kontoklass 30 intäkter och klass 40 varukostnader har han anpassat med olika 

underkonton. 

Redovisningens användning som stöd för företagaren

Thorbjörn är en flitig användare av redovisningen. Han framhäver att den är ett verktyg för att 

kunna hålla en god framförhållning. Vid investeringsbeslut kontrollerar han likviditeten. 

Vidare försöker han hålla lagernivåerna så låga som möjligt, för att undvika onödig 

kapitalbindning. Thorbjörn lägger ner cirka fem timmar per vecka på företagets redovisning. 

Någon budget för kommande år gör han inte. Om redovisningen inte vore reglerad i lag, har 

Thorbjörn inget direkt förslag på hur den borde vara. Han har dock funderat på ett smidigt sätt 

att få in datamaterialet i huvudboken. Han menar att det vore smidigt att kunna skanna in 

kvitton med mera direkt till huvudboken på något vis. Man skulle då kunna slippa att kontera 

varukostnaden till huvudboken. Han uppger att han har god hjälp av redovisningsbyrån för att 

sköta och använda sin redovisning. 

Intervju gjord av Carl Olofsson.

5 Analys

I analysen av det empiriska materialet kommer vi först att jämföra varje företag för sig, med 

underlaget från den teoretiska referensramen. Därefter kommer vi att jämföra de undersökta 

företagen med varandra, för att konstatera eventuella likheter eller skillnader. Orsaker till 

likheter och skillnader diskuterar vi sedan med utgångspunkt i den teoretiska referensramen.

5.1 Kategorisering 

För att kunna analysera och jämföra företagen med teori har vi valt att dela in de olika 

variabler som vi undersökt i kategorier. För U3-modellens tre variabler blir det fyra, två och 

tre olika nivåer. Vid lägsta nivå av samtliga variabler skulle den sammanlagda totalnivån bli 



tre, det skulle innebära det sämsta tänkbara läget för användande av redovisningsinformation. 

Däremot vid högsta nivå med en sammanlagd total om nio skulle bästa möjliga läge för 

användning av redovisningsinformation uppnås. 

Vid analys av utbildning kommer vi att dela in utbildningen i fyra nivåer, 

1. Låg nivå, grundutbildning, folk eller grundskola.

2. Låg nivå plus, yrkes utbildning eller annan ickegymnasial utbildning.

3. Mellan nivå, gymnasieutbildning, två och treåriga gymnasieutbildningar samt 

folkhögskola.

4. Hög nivå, högskole- och universitetsutbildning.

Vid analys av unika rapporter kommer vi att använda oss av två kategorier,

I. Endast standard rapporter som krävs enligt lag.

II. Unika rapporter för intern användning.

Vid analys av underhåll och stöd för användning av redovisningsinformation kommer vi att 

använda oss av tre kategorier,

1) Inget stöd.

2) Har eller har haft något stöd.

3) Har kontinuerligt stöd.

Vid analys av företagsålder, kommer vi att kategorisera företagens ålder i livscykeln i tre 

kategorier,

A. Nystartat, ett till tre år

B. Utvecklingsfas, fyra till tio år

C. Moget, tio år och uppåt

Vi har inte hittat någon teori om företags livscykel som delar in de olika faserna i år eftersom 

det säkert varierar från bransch till bransch och beroende av företaget storlek. För att kunna 

analysera hur företagens position i livscykeln påverkar användandet av redovisnings-

information har vi med utgångspunkt från egen erfarenhet valt att göra en indelning enligt 

ovan.



5.2 Analys företag 1

Med utgångspunkt i U3-modellen kan vi konstatera att utbildnings nivå ligger på nivå 2, unika 

rapporter tillhör kategori II och underhåll ligger i kategori 2). Detta ger sammantaget en total 

nivå på sex och enligt U3-modellen borde det inte ge de bästa förutsättningarna att 

tillgodogöra sig redovisningsinformation. Detta på grund av låg utbildning inom ekonomi, 

samt att underhåll av ekonomifrågor inte sker kontinuerligt.  Vår uppfattning är dock att 

företaget använder sig av redovisningsinformationen på ett effektivt sätt. Intäkter följs upp, 

och internredovisning i form av statistik över bussar och bussbolag används medvetet i 

planeringen av företagets verksamhet. 

Vid jämförelse med resultaten från Bergström & Lumsden (1993) (BL) finner vi 

överensstämmelse med avseende på hur redovisningen är organiserad. Företaget lämnar i väg 

såväl löpande redovisning som årsredovisning och bokslut. Orsaken till att lämna iväg 

redovisningen, för lite kunskap, stämmer också överens med det resultat som framkommer i 

(BL) Företaget tillhör den grupp som använder redovisningsinformation om Intäkter som i 

(BL): s fall var två tredjedelar av alla företagen. Däremot används inte redovisnings-

information om kostnader. Användningen av redovisningsinformationen skiljer sig från vad 

Andersson (1995) kommit fram till då han hävdar att redovisningsrapporter bara bekräftar 

sådant som företagaren redan vet.

I fråga om hur företagaren går tillväga vid beslut om större investeringar, kan vi konstatera att 

beslutet i första hand bygger på erfarenhet och känsla. Utvärdering av alternativa 

handlingssätt utsträcker sig till jämförelse av offerter, som avser samma handlingsalternativ. 

Om någon modell för beslutsfattande ska sägas vara tillämplig så anser vi att den 

entreprenöriella modellen där handling framför mycket analys är den modellen som används. 

Beslut fattas trots att alternativen inte analyserats djupare, men med en viss försiktighet för att 

inte äventyra företagets fortlevnad.

Företaget befinner sig i mognadsfasen i livscykeln och använder sig av viss utvald 

redovisningsinformation, både den formella resultatrapporten och internredovisning. 

Delaktighet vid årsredovisning förekommer inte, detta skiljer sig från resultatet i Blomkvist 



(2004) där hon fann att entreprenören deltar i värderingsprocessen tillsammans med olika 

andra aktörer.

I förhållande till Institutionell teori om redovisning, kan normativ påtryckning anses som den 

faktor som påverkar hur redovisningen utformas. Det är i första hand de reglerade 

redovisningsnormerna som påverkat utformningen av redovisningen. Detta hindrar dock inte 

att redovisningen används som ett verktyg för att styra företagets verksamhet.  

5.3 Analys företag 2

Med utgångspunkt i U3-modellen kan vi konstatera att utbildningsnivån ligger på nivå 4, 

unika rapporter tillhör kategori II och underhåll ligger i kategori 3. Detta ger sammantaget en 

total nivå på nio, vilket motsvarar den högsta nivån enligt U3-modellen vilket leder till att 

företaget har de bästa förutsättningar för att använda sig av redovisningsinformationen. Det är 

också vår uppfattning, eftersom företaget måste ha en väl fungerande ekonomisk planering för 

att få handeln med Kina att fungera.

Vid jämförelse med resultaten från Bergström & Lumsden (1993) (BL) finner vi 

överensstämmelse med avseende på hur redovisningen är organiserad. Företaget lämnar i väg 

såväl löpande redovisning som årsredovisning och bokslut. Orsaken till att lämna iväg 

redovisningen, stämmer endast delvis överens. Att kunna använda tiden till mera meningsfulla 

uppgifter stämmer väl överens med (BL): s resultat. Däremot skälet att kostnaden är låg för att 

lämna iväg redovisningen stämmer inte överens med vad (BL) funnit. Företaget tillhör den 

grupp som använder redovisningsinformation om inkomster som i (BL): s fall var två 

tredjedelar av alla företagen. Däremot används inte redovisningsinformation om kostnader. 

Detta skiljer sig från vad Andersson (1995) kommit fram till han hävdar att 

redovisningsrapporter bara bekräftar sådant som företagaren redan vet.

Vid beslut om större investeringar, börjar beslutsprocessen med att idén till investeringen 

värderas inom företaget, med tanke på olika alternativ.  Den ekonomiska aspekten på 

investeringen är av överordnad betydelse. Sedan diskuteras idén med banken, och på grundval 

av förtroendet som banken har för företaget beslutas det om investeringen. Vid köpet av 

företagets fastighet övervägdes alternativen att hyra eller äga lokalerna. Detta tyder på ett 

mera rationellt sätt att fatta beslut på har använts. Delaktighet vid årsredovisning sker i hög 



grad, med synpunkter på livslängd på inventarier. Detta överensstämmer med vad Blomkvist 

(2004) fann i sin undersökning av hur entreprenörer agerar i samband med årsredovisning. 

I förhållande till Institutionella teori om redovisning, kan normativ påtryckning anses som den 

faktor som påverkar hur redovisningen utformas. Det är i första hand de reglerade 

redovisningsnormerna som påverkat utformningen av redovisningen. Som Benny utrycker det 

som ”filter” mot myndigheter. Det är viktigt att följa lagar och normer på området, för att 

undvika problem av olika slag. Detta hindrar inte att redovisningen i ganska hög grad används 

som ett verktyg för att styra företagets verksamhet, framförallt internredovisningen. 

5.4 Analys företag 3

När vi utgår från U3-modellen fastställer vi att, detta företag når upp till den totala nivån sex, 

av nio möjliga. Utbildningsnivån ligger på nivå tre av fyra. I gruppen, unika rapporter, tillhör 

företaget kategorin I. Vad det gäller underhåll och stöd hamnar de i klassen två. Ser man 

endast till U3-modellen klassificeras detta företag som relativt lågt, i fråga om att tillgodogöra 

sig information från redovisningen. Vi anser dock att de använder sig av den på ett tillräckligt 

sätt. Intresset av ekonomiska frågeställningar i verksamheten är stort, och man ser sambandet 

mellan dem och övrig verksamhet. Skillnaden från Sollis rapport kan härröras från det faktum 

att den är gjord i en kommunal verksamhet, där kopplingen inte är lika tydlig.

Liksom i Bergström & Lumsden (1993) avhandling kommer vi fram till att företaget använder 

sig av BAS-kontoplanen. Samt att de, på grund av att bättre kunna utnyttja tiden, utnyttjar 

redovisningsservice vid bokslut och årsredovisning. Men till skillnad från den, anser man inte 

resultatrapporten vara så viktig. Den informationen har man redan en uppfattning om. Detta är 

en slutsats som även Andersson (1995) kommer fram till i sin avhandling. En viktig 

information som däremot ständigt hålls uppdaterad är likviditeten i företaget. Den får man 

från historik ur redovisningen, men framförallt av uppskattningar om framtida händelser. Här 

motsägs Andersson (1995) lite grann, som i sin undersökning ofta mötte företagsledare, som 

inte tyckte det var meningsfullt med detaljerade mål.

Företaget engagerar sig i väldigt liten omfattning vid årsredovisningen och bokslut, i fråga om 

bokslutsdispositioner, periodiseringar och värderingar av tillgångar. Detta överlåter de fullt ut 

till revisorn. Denna upplysning skiljer sig från Blomkvist (2004) som fann att entreprenörer 

ofta var delaktiga i den processen. Företaget har existerat i åtta år och befinner sig enligt vår 



kategorisering i slutet av utvecklingsfasen. Användandet av redovisningsinformation kommer 

sannolikt att förändras längre fram om företaget når sina mål om utökad verksamhet. 

Blomkvist (2004) förklaring att så är fallet bekräftas i det här företaget. Investeringar görs 

med utgångspunkt från erfarenhet och ibland med hjälp av enklare investeringsmodeller och 

rådfrågning.

Alternativet, mimik, i den institutionella teorin anser vi vara den huvudsakliga anledningen 

till varför företaget gjort sina redovisningsval. Som ett litet företag är det inte ekonomiskt 

försvarbart att utveckla några andra lösningar än de redan vedertagna. Men även tvång, i 

förhållande till myndigheter och normativ påtryckning spelar en roll i sammanhanget. 

Företaget upplever i alla fall redovisningen som ett mycket användbart verktyg mycket mer än 

ett tvång.

5.5 Analys företag 4

När vi utgår från U3-modellen fastställer vi att, även detta företag når upp till den totala nivån 

sex, av nio möjliga. Utbildningsnivån ligger på nivå tre av fyra. I gruppen, unika rapporter, 

tillhör företaget kategorin I. Vad det gäller underhåll och stöd hamnar de i klassen två. Ser 

man endast till U3-modellen klassificeras detta företag som relativt lågt, i fråga om att 

tillgodogöra sig information från redovisningen. Vi anser dock att de använder sig av den på 

ett tillräckligt sätt. Intresset av ekonomiska frågeställningar i verksamheten är stort, och man 

ser sambandet mellan dem och övrig verksamhet. Skillnaden från Sollis rapport kan nog 

härröras från det faktum att den är gjord i en kommunal verksamhet, där kopplingen inte är 

lika tydlig.

Liksom i Bergström & Lumsden (1993) avhandling kommer vi fram till att företaget använder 

sig av BAS-kontoplanen. Samt att de, på grund av att bättre kunna utnyttja tiden, utnyttjar 

redovisningsservice vid bokslut och årsredovisning. Företaget tar fram olika rapporter varje 

månad som man anser sig ha nytta av. Andersson (1995) slutsats, som han i sin avhandling 

kommer fram till, stämmer inte i detta fall. Han ansåg där att information från redovisningen 

redan var känd. I detta företag upplevs de olika rapporterna som viktiga för att styra 

verksamheten. Men som undersökningen Andersson (1995) fann, att företagsledare inte tyckte 

det var meningsfullt med detaljerade mål finner vi också i det här företaget. Förmåga att 

kunna styra om, anpassa verksamheten och förändra i företaget är viktigare än fastslagna mål



Företaget engagerar sig ganska mycket vid årsredovisningen och bokslut tillsammans med 

revisorn, i första hand vid värderingar av tillgångar. Denna upplysning sammanfaller med 

undersökningen i Blomkvist (2004) uppsats, som fann att entreprenörer ofta var delaktiga i 

den processen. Företaget har existerat i fyra år och befinner sig enligt vår kategorisering 

precis i början av utvecklingsfasen. Användandet av redovisningsinformation kommer 

förmodligen att förändras längre fram, då företaget har befäst sin position på marknaden. 

Blomkvist (2004) förklaring att så är fallet bekräftas även i det här företaget. Investeringar 

görs med utgångspunkt från erfarenhet och rådfrågning från i första hand banken.

Alternativet, tvång, i den institutionella teorin anser vi vara den huvudsakliga anledningen till 

varför företaget gjort sina redovisningsval. Regler och lagar från myndigheter upplevs vara 

betungande. Sina val inom redovisningen görs i första hand för att tillfredsställa dem. Mimik 

ser vi också ha en påverkan vid val av redovisning, företaget försöker göra som andra, varken 

mer eller mindre. Företaget upplever ändå att redovisningen är ett, rätt så användbart verktyg, 

mer än som ett tvång.

5.6 Analys företag 5

Med utgångspunkt i Sollis U3 modell kan vi konstatera att utbildningsnivå ligger på nivå 4. 

Vidare ligger unika rapporter på kategori 2 och underhåll på kategori 1). Detta ger nivån sju 

av nio möjliga. Denna företagare behöver alltså inte ta emot någon hjälp utifrån, för att kunna 

använda sin redovisningsinformation. Det beror på att han sedan tidigare har gedigna 

förkunskaper inom redovisning och ekonomi i stort. Med anledning av det anser vi att denna 

företagare har goda förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig den information som 

redovisningen ger. Ytterligare belägg för detta är att företagaren under intervjun klart 

framhävde hur viktigt det är att hålla kontroll på redovisningen. Dessutom sysslar han med 

budgetering, även om det inte är lagstadgat. Företaget har funnits i tio år, och betraktas 

därmed som moget, enligt analysmodellen. 

När vi jämför detta företaget med resultaten från Bergström & Lumsden (1993) finner vi både 

likheter och skillnader. Företagaren föredrar att lämna bort redovisningsarbetet, sedan han 

själv gjort dagboken. Om han skulle göra resten av redovisningsarbetet själv, skulle det ta så 

lång tid, att hans arbetsvecka skulle bli orimligt lång.. I likhet med Bergström & Lumsdens 

resultat kan företagaren ägna sin tid i högre grad till den egna verksamheten. Vad som skiljer 



sig från Bergström & Lumsdens resultat är att företagaren inte skulle ha kunskaper inom 

ekonomi, vilket han ju har. Däremot hävdar företagaren att det känns tryggt att 

aktiebolagslagen efterföljs.

I förhållande till den institutionella teorin om redovisning, kan normativ påtryckning och 

mimik påvisas. Det motiverar vi med att företagaren inte har några andra förslag till att 

utforma redovisningen på, än den som är reglerad i lag. Vidare litar han på att 

redovisningsbyrån tillser att aktiebolagslagen efterföljs. Han framhäver att det känns tryggt att 

lita på redovisningsbyråns professionella hjälp. Detta hindrar dock inte företagaren från att se 

redovisningen som ett viktigt verktyg. 

När det gäller deltagande i årsredovisningen, deltar företagaren fullt ut i egenskap av 

ensamföretagare. Han är då med och beslutar om värderingar på tillgångar med mera. 

Vid beslut om eventuella investeringar, kontrollerar företagaren mest likviditeten och det 

övriga ekonomiska läget. Detta anser vi påminner om den entreprenöriella modellen, där 

handling framför mycket analys är den modellen som används.

5.7 Analys företag 6 

Med utgångspunkt i U3 modellen kan vi konstatera att utbildningsnivå ligger på nivå 4, 

eftersom viss högskoleutbildning ingår. Vidare ser vi att unika rapporter tillhör kategori 1 och 

underhåll ligger på nivå 2. Sammanlagt ger detta en nivå på sju av nio, enligt U3 modellen. 

Hänsyn bör dock tas till att företagarens höga utbildningsnivå inte representeras av ekonomisk 

utbildning, utan inom hans yrkes kompetensområde. Vår uppfattning är dock att 

redovisningen används på ett bra sätt. Han är i egenskap av enskild näringsidkare mån om att 

hålla ordning på sin redovisning. dessutom påstår hans revisor att den är välskött, så att 

årsbokslutet går lättare att genomföra.

Bergström & Lumsden (1993) påtalar att de flesta använder sig av baskontoplanen. Detta 

stämmer in på denna företagaren  Han har dock anpassat kontoplanen, för att matcha sin 

verksamhet bättre. Vidare säger Bergström & Lumsden (1993) att 50 % av företagen låter 

redovisningsservice/byrå hjälpa till med bokslut och årsredovisning. Ett vanligt argument för 

detta, som stämmer in på denna företagaren är låg eller ingen utbildning i ekonomi.



Företagaren ser det som en självklarhet att deltaga vid årsredovisningen. Hans revisor ger 

goda, relevanta råd för vilka åtgärder som kan vidtagas. Det förklarar Blomkvist (2004) att så 

är vanligt bland entreprenörer. Vidare menar Blomkvist (2004) att det är vanligt att 

företagsledare i små företag kan behöva hjälp av andra aktörer med att använda sin 

redovisningsinformation. Företaget har funnits i åtta år, då det enligt analysmodellen befinner 

sig i utvecklingsfasen.  

I den institutionella teorin stämmer isomorfismen mimik in på denna företagare. Det är inte 

ekonomiskt försvarbart för små företag att försöka utforma egna lösningar för redovisning än 

de som redan finns. Företagaren upplever redovisningen som ett viktigt och användbart 

verktyg.

5.8 Analys av alla företagen i undersökningen

Sammantaget är intrycket av vår undersökning att majoriteten av de undersökta företagen 

använder redovisningsinformationen som ett verktyg för att styra verksamheten i företaget. 

Redovisningsinformationen anses som viktig eller mycket viktig i fem av sex företag. Detta 

stämmer till viss del överens med U3-modellen, eftersom de flesta företag har en ganska hög 

poäng. Den detaljen som skiljer sig från U3-modellen är betydelsen av underhåll som Solli 

(1991) fann vara avgörande. Bland de företagare vi intervjuat har inte underhåll varit en 

avgörande faktor för hur redovisningsinformationen används.

Det faktum att redovisningsinformationen används som ett verktyg, stämmer inte överens 

med resultatet som Andersson (1995) fann. Hans resultat pekar på att företagaren redan 

känner till innehållet som framkommer i redovisningsinformationen. Däremot stämmer det 

faktum att det är ovanligt att småföretagare använder sig av budgetering för kommande år 

med hans resultat. Beslutsprocesserna i dessa företag sker enligt vår uppfattning till största del 

enligt den entreprenöriella modellen. Likviditeten är en avgörande faktor vid alla 

investeringsbeslut.

Vid jämförelse med de resultat som framkommit i Bergström & Lumsden (1993) finns det 

både likheter och skillnader. Bland likheterna finner vi, anledningen till att anlita 

redovisningsbyrå för hjälp med redovisning och årsredovisning, att få mera tid till operativt 

arbete. Däremot är det en större andel av företagen i vår undersökning som anlitar 



redovisningsbyrå för hjälp med bokslut och årsredovisning än vad som var fallet i Bergström 

& Lumsdens undersökning. Vidare fann de att den vanligaste rapporten som används är 

resultatrapporten. I vår studie framstår likviditetsrapporten som den mest använda rapporten. 

De flesta av företagen i undersökningen påpekar vikten av att följa regler och förordningar på 

redovisningsområdet. Det tolkar vi som att normativ påtryckning är den vanligaste 

förklaringen till företagens redovisningsval. Men även mimik kan ses som förklaring i vissa 

fall, då det kan anses för kostsamt att utveckla egna idéer för redovisning.

En jämförelse av U3-modellens olika faktorer i förhållande till ålder, visar i denna 

undersökning på ett samband mellan företagets ålder och framtagandet av unika rapporter (se 

diagram 2, bilaga 2). Även utbildningsnivån tycks ha betydelse för användandet av unika 

rapporter (se diagram 5 bilaga 2). I förhållandet mellan underhåll och ålder syns inget 

samband (se diagram 3 bilaga 2).

Kritiska faktorer som har kunnat identifieras bland de undersökta företagen är, likviditeten 

den förekommer som en avgörande faktor i stort sett i alla företagen. Specifikt för företag ett 

är internstatistiken över bussar, och för företag sex är lagernivå en kritisk faktor som är viktig 

att kontrollera.  

6 Slutsatser

Samtliga företag i undersökningen använder redovisningsinformationen som ett verktyg för 

att styra företaget. Det är främst redovisningsinformation som används för ekonomistyrning. 

Endast två av sex företagare använder sig av budget för kommande år. Vidare fann vi att 

likviditeten är den viktigaste faktorn att planera för de små företagen. Vid investeringar är 

försiktighet en gemensam faktor där en noggrann planering av likviditet och ekonomi är 

gemensamt för samtliga företag. Företagets långsiktiga överlevnad går före snabb vinst. Till 

skillnad från kommunala verksamhetsansvariga, är det inte avgörande för småföretagare att 

kontinuerligt underhåll av ekonomifrågor sker, för att redovisningsinformationen skall 

användas. Ålder har större betydelse för användandet av unika rapporter och därmed 

redovisningsinformation än underhåll.

6.1 Trovärdighet
De slutsatser vi kommit fram till i denna studie är på inget vis generella, de ger en inblick i 

hur småföretagare organiserar och använder redovisning i styrningen av företagen. I vår studie 



där företagen har valts på grund av sin storlek, finns inget företag som inte är lönsamt, det kan 

vara en faktor som kan ha påverka våra slutsatser. Tillförlitligheten i casebeskrivningarna 

bedömer vi som god, eftersom intervjuerna har gjorts ansikte mot ansikte, minskar risken för 

missuppfattningar. Möjligheten att kunna komplettera svaren vid tveksamhet, ser vi också 

som en styrka i studien. Då ingen av de tillfrågade företagarna var helt okända för oss, kan 

öppenheten vid intervjutillfället ha gett oss mer information än om de tillfrågade hade varit 

helt okända för oss. Det kan dock vara en faktor som möjligen påverkat objektiviteten.

6.2 Vidare forskningsfrågor
En studie som denna som har gjorts på relativt kort tid, ger inte något säkert bidrag till 

forskningen kring redovisningens betydelse i små företag. Men det är vår förhoppning att den 

skall kunna väcka nyfikenhet kring frågor som rör småföretag och deras sätt att använda och 

organisera sin redovisning. Det vore intressant att genomföra en studie med ett större antal 

företag som underlag, så att möjligheten till att dra generella slutsatser finns. En annan 

intressant fråga för en framtida studie är, om utvecklingen av dator stödda ekonomiprogram 

har påverkat användningen av redovisningsinformation i de små företagen. Även sambandet 

mellan företagets ålder och unika rapporter skulle vara intressant att följa upp.
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Bilaga 1

Intervjufrågor 

Vad sysslar ditt företag med?

Vilken bolagsform?

Vad har du för mål för ditt företag?

Hur många anställda har ditt företag?

Vill du att företaget ska växa?

I så fall hur stort vill du att företaget ska bli?

Hur Länge har du drivit företaget?

Vad har du arbetat med innan du startade företaget?

Vad har du för utbildning?

Hur hanterar du redovisningen i företaget, sköter du den själv eller lämnar du den till en 

redovisnings firma?

Tar du fram andra rapporter eller statistik än de som krävs enligt lag?

Alternativ sköter den själv
Vad är främsta anledningen till att du valt att redovisa själv?

Hur har du lärt dig redovisning?

Gör du årsredovisningen och deklarationen själv?

Är du aktivt med och påverkar vid årsredovisningen, t.ex. avskrivningstider, värderingar och 

periodiseringar?

Vad använder du för kontoplan?

Har du egna konton utöver standard konton? Vilka? Varför?

Hur ser du på redovisning, är det ett användbart verktyg vid planering av företagets 

verksamhet eller är det ett tvång? 

När använder du redovisningen?

Hur gör du vid investerings beslut?

Vad kostar redovisningen för ditt företag?

Hur mycket tid lägger du på redovisning?

Brukar du göra budget för kommande år?

Om redovisningen inte vore reglerad i lag hur skulle du då utforma din redovisning?

Tycker du att du får något stöd från någon utomstående för att bättre kunna använda 

redovisningsinformationen?



Alternativ lämnar iväg redovisningen till en redovisnings firma 
Vad är främsta anledningen till att du valt att lämna iväg redovisningen?

Har du varit med och påverkat vilka konton som används i redovisningen? Om ja, vilka och 

varför?

Är du aktivt med och påverkar vid årsredovisningen, t.ex. avskrivningstider, värderingar och 

periodiseringar?

Hur ser du på redovisning, är det ett användbart verktyg vid planering av företagets 

verksamhet eller är det ett tvång? 

När använder du redovisningen?

Hur gör du vid investerings beslut?

Vad kostar redovisningen för ditt företag?

Brukar du göra budget för kommande år?

Om redovisningen inte vore reglerad i lag hur skulle du då utforma din redovisning?

Tycker du att du får något stöd från någon utomstående för att bättre kunna använda 

redovisningsinformationen?
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Förhållande ålder utbildning
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Förhållande ålder unika rapporter
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Förhållande ålder underhåll/stöd
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Förhållande ålder poäng U3
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förhållande utbildning unika rapporter
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Företag 1 2 3 4 5 6

Utb. Nivå        1-4 2 4 3 3 4 4

Unika rapporter     I - II II II I I II I

Underhåll/Stöd     1), 2), 3) 2) 3) 2) 2) 1) 2)

Total poäng U3-modell 6 9 6 6 7 7

Ålder        A, B, C C C B B C B

Ålder i år 12 17 8 4 10 8
              (Tabell 1)


