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Sammanfattning 

Titel:   Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna 

  - En studie om e-bokföring i småföretag 

Författare:  Annelie Nordén och Karin Wahlström Carlander 

Handledare:  Petter Boye 

Utbildning:  Ekonomprogrammet 

  Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Inledning I bakgrunden beskrivs att det blir vanligare att företag flyttar över affärssystem till 

molntjänster; vilket innebär att de har åtkomst till programmen via Internet. Vidare förklaras att 

det finns skillnader mellan små och stora företag, att i småföretag är företagsledaren en central 

person, där dennes personlighet, intresse och kunskaper är avgörande för företaget. Dock har 

småföretagare ofta lägre intresse och kunskaper inom bokföring och ser den som besvärlig och 

prioriterar istället företagets verksamhet. Att flytta över bokföring som molntjänst innebär förde-

lar för företaget, samtidigt som alla företag är olika, och därför även bör beakta nackdelar med 

bokföring som molntjänst innan de tar beslut i frågan.  

Forskningsfråga Vilka faktorer påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring? 

 

Syfte Syftet med studien är att beskriva vad som karaktäriserar e-bokföring samt redogöra för 

vilka faktorer som påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring.  

 

Metod Studien har genomförts med en induktiv ansats och kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer 

har genomförts med företagare som använder e-bokföring samt andra personer som genom sitt 

arbete kommer i kontakt med e-bokföring. 

Slutsats Vår slutsats är att det finns fyra faktorer som påverkar företag i beslut att införa e-

bokföring. Dessa är; företaget och företagsledarens karaktäristiska drag, rekommendationer från 

andra, pris samt programmets funktioner.  

Nyckelord e-bokföring, internetbaserad bokföring, löpande bokföring, småföretag, molntjänster, 

köpbeslut 
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1. INLEDNING 

 
 det inledande kapitlet redogörs för molntjänster, en kort förklaring av bokföring samt små-

företag för att läsaren ska bli införstådd i ämnet. Redogörelsen följs av diskussion kring att 

bokföring upplevs som besvärlig av småföretagare och hur internetbaserad bokföring knyter 

an till det, vilket avslutningsvis mynnar ut i den forskningsfråga som ligger till grund för studien. 

Sist definieras ett antal centrala begrepp med syfte att enkelt finnas tillhands när läsaren så öns-

kar. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

"IT-hysterin en fluga" 

Så citerades 1996 Sveriges dåvarande IT-minister Ines Uusman i en artikel kring fenomenet In-

ternet i Svenska Dagbladet då hon undrade vad Internet skulle vara bra för (Svensson, 1996). 

Även om det senare uppdagades att hon hade blivit felciterad så har detta blivit ett känt utryck. 

15 år senare beskriver Gudmundsson (2011) att "Internet blev en väldigt stor fluga" och nämner 

att 75 procent av Sveriges små och medelstora företag är närvarande på Internet. I en artikel 

skriver Han (2010) att ett av de mest diskuterade ämnena inom Internet är molntjänster (cloud 

computing). Författaren menar att det finns flera definitioner av molntjänster, men ingen helt 

vedertagen. Istället definierar han molntjänster utifrån dess karaktäristiska egenskaper; där kun-

derna inte har egna nätverksresurser som exempelvis hårdvara, program, system och tjänster. 

Kunderna betalar för programmen via ett abonnemang på Internet och får därmed tillgång till 

nätverksresurser från geografiskt långt bort placerade servrar. Användare av molntjänster behö-

ver därför inte ha kunskap eller kontroll över den infrastruktur tjänsten baseras på (O´Brien & 

Marakas, 2011). 

 

Enligt Danielsson (2011) flyttar fler företag över affärssystem till molntjänster, som de får åt-

komst till via webbläsare. Edenhall (2012) menar att de vanligaste molntjänsterna som företag 

använder är ekonomiprogram, e-post och kalender samt dokumentdelning. Bokföring som moln-

tjänst lanserades år 2002 (Sandén, 2008). Det molnföretag som idag är störst i Sverige på inter-

netbaserad bokföring är enligt Stadigs (2012) SpeedLedger AB som vänder sig till småföretag 

med upp till tio anställda samt föreningar. De hade i april 2012 runt 20 000 företag och 30 000 

användare av programmet (Stadigs, 2012). 

 Bokföring  

Bokföring har en lång historia med början i Egypten och Babylonien, där bokföringshandlingar 

började upprättas eftersom verksamheterna hade växt och informationen blev för omfattande för 

att hålla i minnet (Nationalencyklopedin, 2012a). Kam (1990) förklarar att dagens system, den så 

kallade dubbla bokföringen, växte fram under slutet av 1200-talet som en naturlig följd av insik-

ten att inget kan tas ur något fack utan att läggas i ett annat. Den första kända publiceringen av 

I 



1. Inledning 

 

2 
 

dubbel bokföring utkom 1494 av Luca Pacioli i och med utgivningen av "Summa de Arithmetica 

Geometria Proportioni et Proportionalita" (Nationalencyklopedin, 2012a). Bokföringen i dagens 

företag skiljer sig nämnvärt ifrån den bokföring som Luca Pacioli beskrev, varav en stor skillnad 

är att den idag är reglerad i lag (Nationalencyklopedin, 2012a). 

 

Enligt Bokföringsnämnden (2012b) kan bokföring ha olika utformning. Den kan antingen vara 

manuell, datorbaserad eller en kombination av de båda. Enligt Nationalencyklopedin (2012a) 

sker idag den mesta bokföringen med hjälp av datorprogram, vilket tillåter att en större mängd 

data att registreras, bearbetas och rapporteras. Oavsett om företag väljer att bokföra manuellt i 

pappersform, eller med hjälp av datorer är regler och lagar gällande bokföring teknikneutrala för 

att kunna användas i båda fall (Bokföringsnämnden, 2012b). 

Småföretag 

Vid studier av företag menar Magnusson (2006) att det är vanligt att företag definieras efter antal 

anställda. Enligt Europeiska Unionens definition har ett mikroföretag noll till nio anställda, små-

företag har tio till 49 anställda och företag som sysselsätter färre än 250 anställda räknas som 

medelstort (Europeiska Unionen, 2012). Enligt Ekonomifaktas sammanställning för år 2010, 

fanns det i Sverige 910 000 stycken privata företag och av dessa var 99,4 procent småföretag 

(Ekonomifakta, 2012). Vidare i sammanställningen beskrivs att småföretagen både är och blir 

viktiga som arbetsgivare för den svenska befolkningen. Hälften av Sveriges befolkning är idag 

anställda i ett företag med mindre än 50 anställda. Samtidigt är 75 procent av de privata företa-

gen enmansföretag utan någon anställd alls.  

 

Hård af Segerstad (2000) beskriver småföretag som en heterogen grupp med olikartade verksam-

heter och förutsättningar. Han utvecklar att något som ofta karaktäriserar småföretag är att före-

tagsledaren ofta är den som äger företaget och är därför särskilt viktig för företagets utveckling. 

Författaren påpekar att småföretag ofta har en platt organisation där beslut fattas relativt snabbt. 

Enligt Magnusson (2006) står företagsledaren står för de flesta beslut angående företaget, och 

besluten är ofta kortsiktiga eftersom företagen lätt anpassar sig och har en snabb intern kommu-

nikation. Magnusson (2006) förklarar vidare att små företag ofta har begränsade ekonomiska 

resurser samt att det i småföretag ofta är svårt att hinna med andra uppgifter än själva kärnverk-

samheten. 

 

Den löpande bokföringen är ett viktigt verktyg för att driva ett framgångsrikt företag. Med hjälp 

av den kan företagaren läsa av hur företaget mår och lättare ta rätt beslut snabbt. Med anledning 

av det framhävs vikten av att bokföra löpande eftersom företagaren inte kan använda en flera 

månader gammal rapport som styrmedel. Pengar behöver inte vara viktigast för alla företag, men 

menar att det inte går att bortse från det faktum att företaget behöver vinst för att kunna drivas. 

(Lundén & Svensson, 2010)  
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1.2 Småföretagares bekymmer med bokföring 
Enligt Bunse och Næssen (2002) är få småföretagare intresserade av de administrativa uppgifter 

som följer med att driva ett företag. Författarna menar att småföretagare istället har intresse inom 

företagets verksamhetsområde och prioriterar att arbeta med verksamhetsidén. Det finns andra 

delar inom företaget som behöver fungera och tid till administration saknas. Detta leder till att 

dessa uppgifter i småföretag blir lidande. Butovitsch (2011) förklarar att många småföretag anser 

att administration är ett hinder för företagen att utvecklas och växa, dessutom ökar företagens 

administration i takt med att företagen växer. Blomkvist (2011) redogör för att många företagsle-

dare i mindre företag anser att redovisningen är besvärlig och saknar kunskaper inom redovis-

ningsfrågor. Enligt Ekobrottsmyndigheten (2012) är okunskap en vanlig orsak till bokförings-

brott bland småföretagare, som saknar kunskap om bestämmelser gällande bokföring, redovis-

ning och deklaration. Blomkvist (2011) förklarar att företagsledare har krav på sig att fullfölja 

sina ekonomiska förpliktelser. Det är deras ansvar att rapporter upprättas, och att det sker efter 

gällande lagar och regelverk, vilket de kan uppfylla antingen utbildning eller anlita expertis. 

 

Welsh och White (1981) menar dock att småföretag vanligtvis inte har tillräckliga resurser för att 

betala någon extern konsult till de tjänster de behöver, och samtidigt har de inte alltid möjlighet 

att utbilda sig för att få tillräcklig kunskap. Enligt Bunse och Næssen (2002) är det en svår av-

vägning att lägga ut redovisningen på någon extern konsult. De menar vidare att småföretagare 

som sköter bokföringen själv, trots att de inte har intresse av det, är slöseri med tid. Eftersom den 

tiden istället kan används till att utveckla företaget. Samtidigt är det viktigt att småföretagen inte 

lägger all redovisning på en redovisningskonsult, eftersom det kan leda till att företagsledaren 

slutar bry sig och engagera sig i den. Författarna menar alltså att det finns ett värde i att småföre-

tagare gör bokföringen själva, samtidigt som de kan spara pengar på att inte anlita en extern kon-

sult som gör bokföringen. 

 

Små lätta eller mörka moln på himlen? 

Allen (2011) menar att bokföringen efter datorns intåg blivit effektivare och enklare vilket inne-

burit en revolution för bokföringen. Efter att datorn tagit över är det nu färre som bokför manu-

ellt vilket Allen (2011) förklarar att arbetet med att effektivisera och förenkla bokföring fortsät-

ter. Ett sådant exempel menar författaren är att flytta över bokföring som molntjänst. 

 

Allen (2011) menar att bokföring som molntjänst kan innebära flera fördelar som kan vara före-

taget till nytta. Samtidigt anser han att företag inte endast bör se till dessa fördelar beroende på 

företagets krav, målsättningar och behov kan fördelar med internetbaserad bokföring variera. 

Murphy (2011) beskriver att flera viktiga funktioner i företagen såsom bankärenden, skatter och 

transaktioner har flyttat ut på Internet och det bör även bokföring göra. Murphy (2011) menar att 

varje företag är individuellt, med individuella utmaningar och därför lämpar sig molntjänster 

bättre för vissa företag. Allen (2011) förklarar att företag inte enbart bör se till fördelar med in-
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ternetbaserad bokföring utan bör även beakta de nackdelar som finns med molntjänster innan de 

flyttas över bokföringen på Internet. 

 

LRF Konsult i Kalmar kommer i sitt dagliga arbete i kontakt med företag som använder internet-

baserad bokföring, vilket de benämner e-bokföring. Under samtal med dem visade det sig att det 

inledningsvis var en långsam utveckling i antalet användare av e-bokföring. Med utgångspunkt i 

ovanstående diskussion, samt LRF Konsults iakttagelse, fick det oss att fundera kring hur småfö-

retagare resonerar när de väljer e-bokföring och valde att genomföra en studie i detta. Något även 

LRF Konsult ansåg skulle vara intressant att få ta del av.  

 

1.3 Forskningsfråga 
Utifrån ovanstående resonemang finner vi det därför intressant att i denna studie undersöka föl-

jande forskningsfråga: Vilka faktorer påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vad som karaktäriserar e- bokföring samt redogöra för vilka 

faktorer som påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring.  

 

1.5 Avgränsning 
Det finns olika definitioner på småföretag och i denna studie menas med småföretag de med noll 

till nio anställda.  

 

1.6 Beskrivning av begrepp  

 E-bokföring - En klar definition på e-bokföring har vi, författarna, inte hittat. Vår uppfattning 

är dock att flertalet namn förekommer, så som internetbaserad bokföring, webbaserad bokfö-

ring, e-bokföring med flera. Vi anser att dessa är synonymer och kommer fortsättningsvis 

använda begreppet e-bokföring eftersom “e-ord” är vanliga benämningar på internettjänster.  

  

 Molntjänster (cloud computing) - Möjliggör att program är tillgängliga från datorer med in-

ternetuppkoppling eftersom program finns på en central server och nås via Internet, vilket in-

nebär att användare inte behöver installera dem på sin egna dator (Miller, 2009). 

 

 Molnföretag - Begreppet används för företag som erbjuder molntjänster. (Författarnas an-

märkning)  
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1.7 Disposition 

Kapitel 2 - Uppsatsens metod 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en redogörelse för tillvägagångssättet i arbetet att uppfylla studi-

ens syfte. De metodval som gjorts presenteras och motiveras, vilket följs av beskrivning av de 

informationskällor som används i studien. Det följs av en redogörelse för hur författarna förhållit 

sig till forskningskriterierna äkthet och trovärdighet.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen som syftar till att ge stöd i den kom-

mande analysen. Referensramen innehåller teorier och modeller om småföretagare och dess leda-

re, köpbeslut i företag, spridning och adoption av innovationer, molntjänster samt bestämmelser 

kring bokföring.  

 

Kapitel 4 - Erfarenheter av e-bokföring 

Kapitlet presenterar respondenternas svar från de intervjuer som genomförts med företagare som 

använder e-bokföring samt andra personer som i sitt arbete kommer i kontakt med e-bokföring. 

Deras erfarenheter och åsikter är grunden för att kunna besvara vilka faktorer som påverkar små-

företag vid beslut att e-bokföring.  

     

Kapitel 5 - Analys 

Femte kapitlet analyseras respondenternas svar med de teorier och modeller som beskrivs i refe-

rensramen. Ett resonemang förs kring likheter och skillnader, vilket leder fram till att finna den 

slutsats som presenteras i sjätte kapitlet.  

 

Kapitel 6 - Slutsats och implikationer 

I detta avslutande kapitel, som grundas på den tidigare analysen, redogörs för studiens slutsats 

som besvarar den inledande forskningsfrågan och därmed uppfylls syftet med uppsatsen. Kapit-

let avslutas med implikationer samt förslag på vidare forskning.  
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2. METOD 

 
apitlet beskriver uppsatsens tillvägagångssätt gällande forskningsansats och metodval 

som gjorts, vilket kompletteras med en kort redogörelse för alternativa val. Studien har 

genomförts med en induktiv ansats och kvalitativ metod. En redogörelse för studieob-

jekt, intervjupersoner, intervjuernas utförande samt för studiens relevanta forskningskriterier 

presenteras, med syfte att läsaren ska kunna förhålla sig till studiens utförande och resultat. 

  

2.1 Förförståelse 
Bryman och Bell (2003) menar att studier av den sociala verkligheten skiljer sig från den natur-

vetenskapliga forskningen. De förklarar att inom naturvetenskap används tolkningssättet positi-

vism där det bara är händelser som kan bekräftas via sinnen som ses som “riktig” kunskap. Där-

emot menar de att vid studier av sociala miljöer gäller det att tolka människors handlingar och att 

uppfatta saker från aktörens synvinkel, en ansats som kallas för hermeneutik. En skillnad mellan 

tolkningssätten som Patel och Davidson (2011) redogör för, är att positivismen anser att ett pro-

blem kan brytas ner i delar och studeras var för sig medan inom hermeneutiken försöker forska-

ren se helheten i problemet. De beskriver hermeneutik som att forskaren utgår från sin egen för-

förståelse, till exempel dennes uppfattningar, tolkningar, känslor och färdigheter vilket ses som 

en tillgång och inte som ett hinder i arbetet. Gummesson (2000) vidareutvecklar tankegången 

kring hermeneutik som en spiral där varje steg i forskningen bidrar med ny kunskap, som i sin 

tur skapar förförståelse till nästa steg. Den här uppsatsen har en hermeneutisk ansats eftersom 

författarna av denna uppsats har läst företagsekonomi i tre år på universitetet och därav har en 

god förförståelse gällande bokföring och företagande. Vi hade dock ingen kunskap om e-

bokföring utan hade bara hört talas om begreppet. Vid arbetets början hade vi därför inga förut-

fattade åsikter om e-bokföring. Varje ny kunskap har legat som grund för nästa steg i vår process 

varav den hermeneutiska spiralen Gummesson (2000) redogör för är en bra beskrivning hur vår 

kunskap har bidragit i processen, se figur nedan. 

 

 
Figur 1: Hermeneutisk spiral (Efter Gummesson, 2000 s 71) 

 

K 
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2.2 Relation teori och empiri 
Forskares uppgift är att relatera insamlad data, det vill säga empiri, med teori (Patel & Davidson, 

2011). Metoder om hur teori och empiri kan relateras till varandra är deduktion, induktion och 

abduktion (Wallén, 1993; Patel & Davidson 2011). Vid den induktiva forskningsansatsen före-

kommer brist på befintlig teori och forskaren avser skapa nya teorier genom analys av insamlad 

data (Wallén, 1993; Bryman & Bell, 2003). Insamlandet av datamaterialet ska enligt Wallén 

(1993) ske objektivt, men författaren påpekar att det är praktiskt svårt att genomföra då forskaren 

väljer vad som ska undersökas samt att urvalen sker på subjektiv basis. Deduktiv ansats innebär 

att befintlig teori används som grund för att skapa hypoteser, som sedan testas mot data (Patel & 

Davidson, 2011; Wallén, 1993; Bryman & Bell, 2003). Vid detta tillvägagångssätt förklarar Wal-

lén (1993) att det är av hög vikt att forskaren initialt har mycket kunskap i ämnet. Abduktion, 

menar Patel och Davidson (2011) är ett mellanting mellan induktion och deduktion. Wallén 

(1993) förklarar att vid abduktion studerar forskaren en viss situation och avser finna faktorer 

som bidragit till den. De slutsatser forskaren når testas sedan innan de kan ses som trovärdiga 

(Wallén 1993). Denna studiens forskningsansats är i huvudsak induktiv eftersom vi utgår från 

insamlad data och avser skapa ny teori. Dock inleddes arbetet med den deduktiva ansatsen då det 

första steget var att fördjupa oss i den teori som fanns för att på så vis skapa en grund för datain-

samlingen. Efter datainsamlingen lades ny teori till, medan vissa togs bort, vilket tyder på en 

induktiv ansats. Den omarbetade teoretiska referensramen användes sedan som bas för att analy-

sera datamaterialet, vilket åter är en deduktiv ansats. Den avslutande och som vi menar den vik-

tigaste delen var att skapa ny teori utifrån empirin vilket tyder på en induktiv ansats. Vi ser alltså 

vår studie som växelvis induktiv och deduktiv men med fokus på induktiv. Om vi i vår studie 

även skulle ha testat den teori vi kommer fram till, skulle det enligt Walléns (1993) definition 

innebära att vi använt oss av den abduktiva ansatsen. 

 

 
Figur 2: Uppsatsens ansats (Efter Patel & Davidson, 2011 s 25) 

 

 

2.3 Kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns två olika typer av forskning; kvalitativt och kvantitativt 

inriktad, som är två olika sätt att generera, bearbeta och analysera den information som samlas in 

och som ligger till grund för undersökningen. Bryman och Bell (2003) menar att den kvalitativa 

forskningen innehåller ett induktivt synsätt där fokus ligger på skapandet av teorier, medan den 
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kvantitativa forskningen innehåller ett deduktivt synsätt där tyngdpunkten ligger på prövning av 

teorier. Patel och Davidson (2011) framhäver att den metod som används beror på forskningsfrå-

gan. I vår forskning avser vi få en förståelse kring e-bokföring och studera vilka faktorer som 

påverkar företag vid val att införa e-bokföring. Vi ansåg att det skulle ske på bästa sätt genom ett 

antal intervjuer för att få mer utvecklade svar. Inom den kvalitativa forskningen fokuseras data-

insamlingen på "mjuka" data som intervjuer (Patel & Davidson, 2011) och enligt Backman 

(2008) resulterar den kvalitativa forskningen i verbala formuleringar. När forskningsfrågan istäl-

let handlar om att ta reda på "var, hur, vilka är skillnaderna?" anser Patel och Davidson (2011) att 

en kvantitativt inriktad forskning bör användas. Backman (2008) anser att i sådan forskning ska 

numeriska observationer som beräknas med hjälp av matematik och statistik användas. Vidare 

kan vårt val av forskningsansats även bestyrkas av sättet vi relaterar teori och empiri på. Även 

om vi växlar mellan deduktiv och induktiv metod har vi ett fokus på induktiv, vilket enligt Bry-

man och Bell (2003) redogör för hör samman med kvalitativ forskningsansats. 

 

2.4 Typ av undersökning  
Ytterligare en klassificering av undersökningar är baserat på den existerande mängden kunskap i 

ämnet. Den första klassen, explorativa undersökningar, har som syfte att erhålla så mycket kun-

skap i ett visst område som möjligt. Då e-bokföring är relativt outforskat ser vi vår studie som 

explorativ. Vi avser både redogöra för begreppet e-bokföring och vilka faktorer som påverkar 

företagen vid beslut att införa e-bokföring. Vi har använt oss av olika tekniker för att samla in 

information, i form av artiklar, böcker och intervjuer vilket är ett typiskt drag för denna under-

sökningsform. En annan klass är deskriptiva undersökningar där kunskapsnivån i ämnet är högre. 

Undersökningen är då mer specificerad och berör utvalda delar av ett fenomen. Om kunskapsni-

vån är ytterligare högre och det finns väl utvecklade teorier kan undersökningen vara hypotes-

prövande, då hypoteser skapas utifrån den teori som finns och sedan testas mot verkligheten. 

(Patel & Davidson, 2011) 

 

2.5 Teoretiskt och empiriskt urval 

2.5.1 Val av teori 

Kunskapen som erhålls från teorin hjälper forskaren att identifiera delar som är väsentliga för 

ämnet och kan på så vis avgränsa arbetet (Patel & Davidson, 2011). Backman (2008) menar att 

teori har flera ändamål. Den hjälper forskaren att skapa en problemställning som är forsknings-

bar, visar på brister i existerande kunskapsmassa och tydliggör betydelsen i problemställningen. 

Vidare kan teoristuderandet bidra med att förklara relevanta definitioner andra forskare har gjort 

samt redogöra för fördelar och nackdelar med tidigare valda metoder vid forskning inom ämnet. 

Backman (2008) framhäver vikten denna del i forskningsprocessen då resultatet ofta är beroende 

av hur inläst forskaren är i ämnet. Den litteratur som främst användes i vårt initiala forsknings-

skede bestod av teori kring det övergripande området e-bokföring tillhör, nämligen molntjänster. 

Vidare, för att förstå vilken miljö småföretagare befinner sig i använde vi böcker om och för 

småföretag. Eftersom e-bokföring handlar om att anamma ett nytt sätt att bokföra på fördjupade 
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vi oss även i spridning och adoption av innovationer. För att finna material till vår teoretiska re-

ferensram sökte vi som första steg i databaser och gick sedan vidare genom att studera källför-

teckningar i de böcker, uppsatser och artiklar som vi fann. 

2.5.2 Primär- och sekundärdata 

Enligt Patel och Davisson (2011) finns det flertalet sätt att samla in material till en undersökning, 

som exempelvis dokument, intervjuer och enkäter. Dessa delas in i primärkällor och sekundär-

källor beroende på närheten till informationslämnaren, där data som forskaren själv samlar in 

kallas primärdata och övrig kallas för sekundärdata. Fördelar med att använda data som någon 

annan har samlat in är enligt Bryman och Bell (2003) att det sparar tid och pengar vilket gör att 

mer fokus kan läggas på att analysera materialet, samt att denna typ av data ofta är av hög kvali-

tet. Nackdelar kan vara att forskaren har en sämre kännedom om datan, saknar kontroll över kva-

litén samt att den är insamlad i annat syfte, vilket kan göra att viktiga variabler saknas (Bryman 

& Bell, 2003). 

 

I denna uppsats har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. Vår primärdata består av 

intervjuer med personer som på olika sätt kommer i kontakt med e-bokföring. Den sekundärdata 

som använts i uppsatsen innefattar den teoretiska referensramen där småföretagarens miljö, ad-

option och spridning av innovationer, molntjänster, bestämmelser om bokföring beskrivs samt i 

de kapitel där information tagits från hemsidor. Vår sekundärdata är i hög grad framtagen av 

andra forskare vilket vi tror medför god kvalité. Vi har dock ingen sekundärdata där forskaren 

har haft samma syfte som oss, vilket vi har tagit i beaktning och det är även huvudargumentet till 

att vi använt egen insamlad data, primärdata. 

Val av studieobjekt 

Inför denna uppsats kom vi i kontakt med LRF Konsult under en arbetsmarknadsmässa i Kalmar. 

Från båda författarna och LRF Konsult fanns intresse av ett samarbete kring en uppsats. LRF 

Konsult var öppna för förlag på uppsatsämnen och samarbetet inleddes med att vi författare läm-

nade ett antal förslag på ämnen som vi var intresserade av. Efter gemensam diskussion med LRF 

Konsult ledde det fram till att vi valde att studera e-bokföring. Ämnet är akademiskt relevant då 

vi menar att det är ett outforskat område och vi kan därmed bidra med ny kunskap, både till när-

ingslivet och till övriga intresserade, exempelvis andra studenter. Dessutom ansåg LRF Konsult 

att de skulle kunna ha nytta av resultatet från en sådan undersökning, eftersom e-bokföring är en 

tjänst de tillhandahåller sina kunder. Då LRF Konsult i dagsläget använder sig av SpeedLedger 

e-bokföring som tillhandahålls av SpeedLedger AB föll det sig naturligt att vi använder det 

SpeedLedger e-bokföring som studieobjekt. 

 

Vi vill dock påpeka att det förutom SpeedLedger finns ytterligare program på marknaden som 

erbjuder e-bokföring. Alla dessa är olika uppbyggda med olika funktioner och pris. Vi har valt 

att fokusera på SpeedLedger och avsikten är därför inte att göra någon jämförelse mellan de oli-

ka programmen. Den analys som görs och den slutsats som dras i denna uppsats bygger på 
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SpeedLedger och dess funktioner, och kan inte helt och hållet generaliseras på övriga e-

bokföringsprogram. Mer om hur vi har förhållit oss till generaliserbarhet kan läsas nedan. 

Intervjuernas utformning 

Bryman och Bell (2003) redogör att forskare genom enkäter och intervjuer kan få information 

om individers beteenden, attityder och bakgrundsfaktorer. Som tidigare nämnts har vi i denna 

undersökning valt att göra ett antal intervjuer för att kartlägga de faktorer som påverkar företagen 

vid beslut att införa e-bokföring. Kylén (2004) förklarar att en intervju kan vara både strukture-

rad och ostrukturerad. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av semistrukturerade inter-

vjuer som enligt Bryman och Bell (2003) är en kombination av strukturerad och ostrukturerad 

intervju, där intervjuarna har ställt samman ett antal frågor som är relativt allmänt formulerade. 

Vi menar att det ger den intervjuade möjlighet att utforma sina svar på sitt sätt, vilket vi ansåg 

vara viktigt för att få så omfattande svar som möjligt. Detta var anledningen till att vi inte valde 

den strukturerade intervjun där det enligt Bryman och Bell (2003) finns ett antal specifika frågor 

som ställs i samma ordning och på samma sätt till samtliga respondenter för att det ska vara möj-

ligt att jämföra resultaten.  

 

Vidare har respondenterna i studien olika relation till e-bokföring så att använda strukturerade 

intervjuer skulle innebära att frågorna skulle bli olika utförligt besvarade och därmed svåra att 

jämföra. Vi ville heller inte ha helt ostrukturerade intervjuer där forskaren enligt Bryman och 

Bell (2003) endast har en uppsättning teman eller frågeställningar som ska beröras under inter-

vjun och där frågorna ofta ställs på ett informellt sätt. Anledningen till att den här strukturen val-

des bort var att flera av våra frågor innehöll följdfrågor som vi ville få svar på om den intervjua-

de inte berörde de själva. Vi såg en risk med att använda helt ostrukturerade intervjuer eftersom 

vi lättare kunde missa viktiga följdfrågor. Kylén (2004) redogör att i mer ostrukturerade intervju-

er utformas en intervjuguide för de frågor som ska beröras under intervjun. Som stöd att utgå 

från under intervjuerna utformade vi intervjuguider med frågor baserade på den intervjuades re-

lation till e-bokföring. De bestod dels av ett antal frågor kategoriserade i teman och dels av följd-

frågor som vi redan nämnt, ställdes om den intervjuade inte berörde dem. Vart efter vår kunskap 

under arbetets gång har ökat har det medfört förändringar i intervjuguiderna. Vi ser dock en 

nackdel med att ha semistrukturerade frågor då det finns en risk att eventuella följdfrågor blir 

ledande. Vi har dock varit medvetna om denna risk under samtliga intervjuer och försökt i möjli-

gaste mån undvika det. 

 

Bryman och Bell (2003) redogör för att i kvalitativa studier används oftast personliga intervjuer, 

men i vissa situationer kan telefonintervjuer eller mailintervjuer vara passande alternativ. Förfat-

tarna menar att dessa framförallt kan vara lämpliga när intervjupersonerna befinner sig geogra-

fiskt långt bort. Till denna studies intervjuer valde vi personliga intervjuer framför telefoninter-

vjuer och mailintervjuer. Först och främst ansåg vi att ingen av våra respondenter befann sig så 

långt bort att det var ett hinder för personlig intervju. Vidare såg vi en svaghet med mailintervju-

er eftersom möjlighet att ställa följdfrågor försvåras, då det via mail kräver mer tid. Vi ser även 
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en risk vid telefonintervju att få mindre förklarande svar än vid personlig intervju. Ytterligare en 

anledning till att inte välja telefonintervjuer och mailintervjuer har varit att vi anser kroppssprå-

ket är en viktig faktor vid intervjuer, då större möjlighet att “se” om personen förstod frågan ges. 

Vi ser även en fördel med personliga interjuver då det ger oss större möjlighet att bilda oss en 

uppfattning om den intervjuades personlighet vilket vi ansåg vara särskilt viktigt för de företaga-

re vi intervjuade då enligt Lee-Ross och Lashley (2009) företagsledarens personlighet och bete-

ende är viktig i småföretag. 

 

Vid samtliga personliga intervjuer gav vi de intervjuade möjligheten att välja plats, men föreslog 

deras arbetsplats eller att vi ordnade lokal på universitetet. Vi ser en fördel med att de fått välja 

plats eftersom det bidrar till en ökad trygghet och mer avslappnat samtal, vilket vi tror ger ärliga-

re och mer spontana svar. Det finns dock en risk med personliga intervjuer då det innebär att den 

som intervjuas kan se vårt kroppsspråk och som Gummesson (2000) påpekar så finns det inga 

helt neutrala observatörer. Vi har försökt att hålla vårt kroppsspråk neutralt så att vi i så liten 

grad som möjligt påverkar respondenternas beteende och åsikter. Varje personlig intervju spela-

des in med diktafon, efter godkännande från respondenten. En person som tillfrågades att ställa 

upp på intervju hade inte möjlighet att ställa upp på en personlig intervju på grund av tidsbrist. 

Hon föreslog istället att vi mailade frågorna till henne så hon kunde besvara dem när det passade, 

vilket vi tackade ja till. Samma dag fick vi kontakt med en person på samma arbetsplats som 

hade möjlighet att ställa upp på en personlig intervju, vilket vi ansåg skulle vara givande att 

genomföra eftersom personliga intervjuer ofta ger mer utvecklande svar. Vi valde dock att ändå 

genomföra mailintervjun då vi ansåg den kunde bidra med nya aspekter. 

Val av intervjupersoner 

Vi har valt att genomföra intervjuer med personer som på olika sätt kommer i kontakt med e-

bokföring. Dessa kan delas in i fyra grupper beroende på deras relation till e-bokföring. Till den 

första gruppen hör Swedbank, Handelsbanken och LRF Konsult som erbjuder e-bokföring till 

sina kunder. Vi har valt att intervjua två banker, eftersom de erbjuder SpeedLedger som tjänst till 

sina kunder samt att de kommer i kontakt med småföretagare. Den första banken vi valde var 

Swedbank efter tips från LRF Konsult. Vi önskade även få en annan banks synvinkel och ringde 

flertalet banker. Vårt val av ytterligare bank föll på den bank vars anställda hade möjlighet att 

ställa upp på intervju, vilket blev Handelsbanken. Från den andre gruppen, leverantören, genom-

fördes en intervju med en representant från SpeedLedger som är det mjukvaruföretag som erbju-

der SpeedLedger e-bokföring till bland annat bankernas och LRF Konsults kunder. Den tredje 

gruppen består av ett företag som ofta har kontakt med småföretag och på så vis kan bidra till att 

skapa en uppfattning kring småföretagarens miljö. Företaget vi valde här var Almi Företagspart-

ner eftersom de nämndes under en av de första intervjuerna samt att vi ser dem som vanligt före-

kommande i samhället. För att få den fjärde gruppens perspektiv, de enskilda småföretagen, har 

vi genomfört intervjuer med fyra företag som i dagsläget arbetar med e-bokföring. Eftersom vi 

även önskade intervjua andra aktörer till e-bokföring strävade vi efter att ha en balans mellan 

antal företagare och externa aktörer. Totalt blev det tio stycken vilket vi anser vara en hanterbar 
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mängd att analysera. Vidare såg vi det mer värdefullt att intervjua färre företagare djupgående än 

att intervjua flera ytligt. Vi strävade efter att få en så stor bredd som möjligt på företagarna vilket 

vi anser är uppnått då de kommer från olika branscher och har olika erfarenhet av både bokföring 

och e-bokföring.  

 

Företagen är alla kunder hos LRF Konsult och det är genom LRF Konsult vi har fått kontakt med 

dem. Företagen som deltog är Nils Hanssons lantbruk, Affes Plåtslageri, Lukt & Fukt Teknik AB 

och Rosenborgs Friluftspensionat. Samtliga företag är enligt EU:s definition mikroföretag då de 

har noll till nio anställda, men då vi anser att mikroföretag är ett mindre vanligt förekommande 

begrepp i Sverige benämner vi denna grupp som småföretagarna alternativt företagarna. En risk 

med att företagarna är kunder till LRF Konsult är att de kan känna en viss lojalitet till dem och 

på så vis besvara våra frågor med fördel för LRF Konsult. Vi ser dock att fördelen överväger 

nackdelen eftersom relationen mellan företagarna och LRF Konsult möjliggör att LRF Konsult 

känner sina kunder och kan ge oss en bra mix av personer i form av personligheter och erfaren-

heter av bokföring. Om vi själva hade valt hade risken varit större att få intervjupersoner som 

hade svårt att delge sina åsikter eller varit nervösa inför att bli intervjuade. Dessutom hade det 

krävts mer tid för att finna dessa personer. Ytterligare en form av lojalitet kan förekomma mellan 

flera av respondenterna och SpeedLedger AB eftersom de idag arbetar med just det bokförings-

programmet och kan därför vara extra positiva för att rättfärdiga sitt val. Det här gäller dock alla 

som arbetar med programmet, så vi ser inte det som något negativt för studien, men är ändå rele-

vant för både oss som forskare och för läsaren att ha i åtanke. 

 

 
Figur 3: Deltagare i studien (Egen illustration) 

 

2.6 Kriterier för forskning 
Enligt Bryman och Bell (2003) finns olika kriterier för kvalitativ respektive kvantitativ forsk-

ning. Eftersom vi har en kvalitativ studie redogör vi först kort för kriterier gällande kvantitativa 

studier och sedan ett längre stycke för de kriterier som gäller kvalitativa. Vi belyser samtliga 

kriterier för att uppmärksamma skillnader och likheter mellan forskningsmetoderna. 
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Reliabilitet, replikation och validitet 

Bryman och Bell (2003) anser att de mest centrala kriterierna för kvantitativ forskning är reliabi-

litet, replikation och validitet. Reliabilitet innefattar hur väl de valda metoderna för forskningens 

resultat är pålitliga. Med hög reliabilitet uppnås samma resultat om undersökningen genomförs 

igen. De förklarar vidare att validitet handlar om att kunna uppskatta till vilken grad studiens 

resultat hänger samman, eller annorlunda uttryckt, hur valda mått verkligen mäter det som avses. 

Replikation, att studien är upprepningsbar, innebär att metoder som används ska beskrivas så väl 

att någon annan ska kunna genomföra studien igen (Bryman & Bell, 2003). Vidare förklarar för-

fattarna att replikation är relevant för både kvantitativ och kvalitativ forskning, medan validitet 

och reliabilitet motsvaras av andra kriterier i kvalitativ forskning. I vår strävan att uppnå en hög 

grad av replikation beskriver och motiveras de val och metoder som vi gjort så utförligt som 

möjligt samt presenterar deltagarna i studien och bifogar de intervjuguider som använts. Dessa 

aspekter anser vi underlättar för någon som vill göra en liknande studie.  

Trovärdighet och äkthet 

För kvalitativa studier anser Bryman & Bell (2003) att trovärdighet och äkthet är mer relevanta 

kriterier och motsvaras av validitet och reliabilitet inom kvantitativa studier. Trovärdighet delas 

in i underkriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och be-

kräfta. Författarna förklarar vidare att tillförlitlighet innefattar framförallt begreppen triangule-

ring och respondentvalidering. Patel och Davidson (2011) förklarar att triangulering innebär att 

vid datahanteringen används flera olika insamlingsmetoder och datakällor. I vår uppsats används 

triangulering genom att vi intervjuat personer med olika anknytning till e-bokföring. Vi har varit 

tillmötesgående mot de respondenter som önskat få ett utkast av uppsatsen innan publicering, 

vilket enligt Bryman och Bell (2003) är en form av respondentvalidering. Med begreppet över-

förbarhet menar Bryman och Bell (2003) att det är viktigt att beskriva sammanhanget där studien 

utförs så att läsaren kan avgöra om studiens resultat är överförbart på andra miljöer. I vår strävan 

att nå hög överförbarhet har vi försökt att noggrant redogöra för de val, metoder som gjorts samt 

studiens tillvägagångssätt. Vi har även bifogat information om de intervjuade och på vis hoppas 

vi ge läsaren en förståelse för dem.  

 

Att noggrant redogöra för vår metod, bidrar också till att stärka nästa kriterium, nämligen pålit-

lighet, vilket Bryman och Bell (2003) anser vara en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantita-

tiv forskning. Vi har vidare stärkt pålitligheten genom att vi under forskningsprocessen blivit 

granskade av kollegor och handledare på seminarier och då mottagit värdefull kritik. Ett ytterli-

gare verktyg att stärka pålitlighet är att intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetning och 

analysering av materialet, samt att vi får möjlighet att gå tillbaka om osäkerhet angående frågor-

nas svar uppstår. Det sista underkriteriet, möjligheten att styrka och bekräfta, innebär enligt 

Bryman och Bell (2003) att forskaren ska klargöra att personliga värderingar ska inverka på 

forskningen i så låg grad som möjligt. I vår strävan att undvika personlig påverkan har vi till ex-

empel undvikit att ställa ledande frågor under intervjuerna samt att båda har deltagit i analysarbe-

tet för att skapa en gemensam tolkning. 
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Bryman och Bell (2003) redogör att det andra huvudkriteriet för kvalitativa studier, äkthet kan 

likt trovärdighet delas in i underkriterier; rättvis bild och olika typer av autenticitet. Författarna 

förklarar vidare att rättvis bild innebär att undersökningen ska ge en så rättvis bild som möjligt 

av respondenternas åsikter och uppfattningar. För att uppnå det har vi valt att spela in intervjuer-

na så att vi kan lyssna igen om det är något vi är osäkra på. Vidare har vi även tillfrågat de som 

intervjuats om de samtycker till att vi kontaktar dem igen om missförstånd eller följdfrågor upp-

står. God autenticitet förklarar Bryman och Bell (2003) att det bidrar till att deltagarna i under-

sökningen får ökad förståelse för sin sociala miljö och ökad förståelse för hur andra personer 

uppfattar samma miljö samt att deltagarna har fått möjlighet att förändra sin situation. Dessa an-

ser vi vara viktiga delar för vår uppsats då vi ämnar komma fram till vilka faktorer som företag 

påverkas av vid beslut att införa e-bokföring, vilket vi hoppas leder det till att företagarna får 

större förståelse för sin miljö. Det i sin tur kan bidra till förändringar i LRF Konsults, bankernas 

och Almi Företagspartners miljö eftersom de arbetar nära småföretagarna. 

 

 
Figur 4: Kriterier för forskning (Egen idé efter Bryman & Bell, 2003) 

Access 

Gummeson (2000) menar att access avser möjligheten att komma nära studieobjektet och verkli-

gen se vad som händer. Vidare menar han att det finns två typer av människor som är av särskild 

vikt när en forskare vill få tillgång till information. Han benämner dessa som grindvakter (gate-

keeper) och informanter och förklarar att grindvakter är de personer som kan öppna och stänga 

vägar till informationen för forskaren, medan informanter är de som kan lämna värdefulla upp-

lysningar. I denna studie ser vi LRF Konsult som grindvakter då de delgav oss namn på företag 

som använder e-bokföring. Dessa företag är i sin tur informanter, då deras åsikter och uppfatt-

ningar är grundläggande för att besvara vår forskningsfråga. Dock är respondenten från LRF 

Konsult som intervjuades en informant, liksom respondenterna från Handelsbanken, Swedbank, 

SpeedLedger och Almi Företagspartner. 

 

En annan aspekt Gummesson (2000) belyser är forskarens olika roller. Han menar att för att få 

åtkomst till viktig information kan en forskare inträda tre olika roller, nämligen den traditionella 
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forskarrollen, konsult/forskarrollen eller anställd/forskarrollen. Den traditionella forskaren be-

skriver Gummesson (2000) är någon som tillhör ett universitet och som är involverad i veten-

skaplig forskning och eventuellt även undervisning. Konsult/forskarrollen kan i sig delas in i 

olika roller och välja olika ansatser. Konsultrollen beror framförallt på om det är en konsult i 

form av en expert, till exempel en läkare eller en konsult som en del i en process där en interaktiv 

relation bildas mellan konsult och klient. Som anställd/forskare kan arbetet ske på olika nivåer i 

företaget och där fördelarna består bland annat av att forskaren deltar i systemet, ökad närhet till 

övriga anställda och tillgång till information. Vi ser oss framförallt träda in i rollen som den tra-

ditionella forskaren, då vår utgångspunkt är akademisk forskning. En viss konsultprägling kan 

ses eftersom vi har ett samarbete av LRF Konsult och studiens resultat avses vara till deras nytta. 

 

När LRF Konsult och vi enades om ett samarbete gällande uppsats insåg vi att vi skulle behöva 

ta ställning till vissa frågor angående tillgång till information som kan vara känslig för dem att 

lämna ut, framförallt ur konkurrenssynpunkt, vilket gäller för samtliga respondenter. Vi har un-

der arbetets gång fört en öppen dialog med dem gällande dessa frågor, och berört frågan kring 

anonymitet där LRF Konsult har godkänt att namnges i uppsatsen. Vi har vid samtliga intervjuer 

förklarat att uppsatsen publiceras på Internet för att sedan låta dem ta ställning till om de vill vara 

anonyma, varav samtliga godkände att namnges. Vi är medvetna om att respondenterna kan välja 

att behålla information som de är oroliga ska skada företaget, om det kommer till deras konkur-

renters kännedom. Vidare kan företagarna välja att hålla inne med information på grund av deras 

lojalitet till LRF Konsult eller banker, samt att eftersom de redan har valt SpeedLedger finns en 

risk att de förstärker fördelarna för att rättfärdiga sitt val. Med anonyma företagare sjunker vis-

serligen tillförlitligheten eftersom läsaren får väldigt lite information om företagen och den miljö 

de arbetar i. Vi värdesätter dock att företagen känner förtroende för oss och på så vis lämnar mer 

information, varav vi valde att tillfråga dem om de ville vara anonyma. 

Generaliserbarhet 

Wallén (1993) menar att grunden i att vetenskapliga studier ska vara generaliserbara ligger i kun-

skapssynen inom naturvetenskapen, att resultaten ska kunna användas som allmänna normer. 

Han menar dock att dessa generaliserbarhetskrav inte kan tillämpas lika strikt inom samhällsve-

tenskap utan kraven varierar med problemen. Det viktigaste är istället att forskaren diskuterar de 

faktorer som påverkar generaliserbarheten. Vidare redogör han att vid samhällvetenskaplig 

forskning så som studier av enstaka fall är genomförandet lika viktigt som resultatet. Wallén 

(1993) exemplifierar med att resultatet av ett företags omorganisation inte kan generaliseras men 

att stegen under processen kanske kan det. Gummesson (2000) samtycker och menar att genera-

liserbarhet från statistiska urval bara är ett sätt att generalisera och det är inte applicerbart på fall-

studieforskning, utan sådan forskning måste behandlas annorlunda.  

 

Patel och Davidson (2011) beskriver att när en studie genomförs på en större avgränsad grupp 

genom enkät eller intervju kallas det en survey-undersökning. Det är viktigt att tydligt beskriva 

den population forskaren utgår från samt om en totalundersökning ej kan utföras, göra ett 
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slumpmässigt urval av vilka som ska ingå i studien. Om urvalet kan antas gälla för hela popula-

tionen kallas det att generalisera. Författarna förklarar vidare att vid fallstudier då undersökning-

en utförs på en mindre grupp beror resultatets generaliserbarhet på hur fallen valts. Ett fall kan 

vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. I vår studie skulle en total-

undersökning inkludera Sveriges småföretagare med upp till nio anställda, vilket det varken 

fanns tid eller finansiering att genomföra samt att samtliga småföretagare som använder e-

bokföring är svåra att finna och risken för bortfall vore stor. Denna företagsgrupp är istället vår 

population som vi gjort ett urval ifrån. Även om vårt urval endast består av fyra företagare anser 

vi att informationen de lämnar i stort är generaliserbara på vår population. Motivering till det är 

att de kommer från olika branscher och att det de beskriver jämförs med externa aktörer, som har  

kontakt med småföretag. Det som dock inte är generaliserbart gäller vissa av e-bokföringens 

egenskaper, nämligen de företagsspecifika. Vi valde att fokusera på en leverantör, SpeedLedger 

AB, och deras programs fördelar och nackdelar behöver inte gälla övriga leverantörers. 

 

2.7 Källkritik 
Trost (2008) redogör att forskare vid skapande av vetenskapliga texter måste vara kritisk mot de 

källor som används. Syftet är att få en uppfattning om källans trovärdighet. Författaren redogör 

för fyra perspektiv gällande källkritik. Dessa är tid, äkthet, beroende och tendentiös. Med tid 

menar Trost (2008) att källor från långt tillbaka i tiden kan vara mindre aktuella. Den aspekten 

har vi tagit hänsyn till då merparten av källorna är mindre än tre år gamla. De äldre böcker som 

används berör främst metodavsnittet och påverkar därav inte analysen. Information som används 

i den teoretiska referensramen baserade på äldre litteratur har vi bedömt ändå är aktuell för upp-

satsen. Vi ansåg till exempel att en modell från en äldre bok var relevant medan andra uppgifter 

ej ansågs aktuella och därför exkluderades från uppsatsen.  

 

Trost (2008) förklarar att äkthet handlar om att det som står i källan är sant. Det är en svår aspekt 

och inget vi kan garantera men har försökt att förhålla oss till genom att använda olika källor 

samt försökt finna fler författare som har samma påstående. Vidare förklarar Trost (2008) att 

beroende handlar om i vilken utsträckning författaren är beroende av någon eller något, och där-

av vinklat sitt yttrande. Av den anledningen har vi valt bort artiklar i populärtidskrifter då vi ser 

en risk att de glorifierar e-bokföring och Internet. Även författare till böcker inom molntjänster 

är positiva till fenomenet, men eftersom de även redogör för nackdelar ser vi dem som mer pålit-

liga. Det finns dock alltid en risk att författare som inte redogör för sina åsikter försöker gömma 

sin subjektivitet vilket leder in oss på den sista dimensionen, tendentiös (Trost, 2008). Han be-

skriver att det berör huruvida författaren försökt dölja sin opartiskhet genom att framstå att inte 

ha några egna åsikter men att teorin likväl är vinklad. I vår strävan att undvika vinklad teori har 

vi i möjligaste mån gjort efterforskningar kring författarna och deras yrkesbakgrund.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

 
et tredje kapitlet består av den teoretiska referensram vi anser kan kopplas till faktorer 

som påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring, och ska dels verka som stöd 

för den verklighet som skildras i det fjärde kapitlet, och dels vara en del i det femte ka-

pitlets analys. Kapitlet behandlar teorier kring småföretag och dess företagsledare, köpbeslut i 

företag, spridning och adoption av innovationer, molntjänster samt bestämmelser kring bokfö-

ring och avslutas med en sammanfattning. 

 

 

3.1 Skillnader mellan stora och små företag 
Storey och Greene (2010) förklarar att det finns flera definitioner för att skilja mellan små och 

stora företag, där kriterierna skiljer sig åt mellan olika länder. De förklarar att den definition som 

Europeiska Unionen använder ses som standard. Europeiska Unionen definierar företag efter 

antal anställda, där mikroföretag har noll till nio anställda, småföretag tio till 49 och medelstora 

företag 50 till 250 (EU, 2012). Förutom antalet anställda finns det enligt Lee-Ross och Lashley 

(2009) samt Storey och Greene (2010) ett antal faktorer som skiljer småföretag från stora före-

tag. Storey och Greene (2010) förklarar att risken för misslyckande och konkurs är större i små-

företag och författarna menar att det är den största skillnaden mellan dem. Småföretag har oftare 

än stora företag kortsiktiga mål, och behöver vara mer inriktade på likviditet än resultat vilket 

gör att många småföretag vill växa snabbt för att minska denna osäkerhet. Storey och Greene 

(2010) redogör även för att småföretag skiljer sig från de större i hur de finansieras. Småföretag 

finansieras oftare av ägarens privata besparingar och tidigare års vinstmedel. Banklån är en vik-

tig form av finansiering för många småföretag medan externt kapital är ovanligt, till skillnad från 

större företag där flera andra källor till finansiering är vanliga. Lee-Ross och Lashley (2009) me-

nar att det i små företag förekommer brist på finansiella medel, vilket leder till att företagsleda-

ren ofta tar mer kortsiktiga beslut. Företagets storlek ställer olika krav för företaget strategi. För-

fattarna menar att för småföretag inte finns anledning att ta fram långsiktiga strategier, förutom 

sådana strategier som berör finansiärer och andra institut. 

 

Storey och Greene (2010) förklarar att utveckling på nya marknader och uppkomst av nya indu-

strier ofta drivs av småföretag. När väl en marknad eller industri etablerats blir det viktigare för 

företagen att söka stordriftsfördelar. För stora företag är det viktigt att söka prisfördelar och 

andra fördelar genom satsningar på personal eller forskning och utveckling. Storey och Greene 

(2010) påpekar också en skillnad i företagens påverkan på priset på marknaden, där stora företag 

på grund av skalfördelar har möjlighet att sätta lägre priser. Småföretag saknar denna möjlighet, 

förutom i undantagsfall på den lokala marknaden. Författarna förklarar vidare att stora företag 

har större möjlighet att investera för utökad service och erbjuda anslutande tilläggstjänster, för att 

kunden inte ska behöva söka sig till andra leverantörer. De små företagen får istället differentiera 

D 
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sig och konkurrera inom andra områden så som service och kvalitet och skapa konkurrensförde-

lar genom att vara flexibla, anpassa sig efter kundens önskemål samt vara innovativa. 

 

Storey och Greene (2010) förklarar att småföretag och stora företag tenderar att anställa olika 

typer av medarbetare. Anställda i småföretag är oftare antingen i början eller i senare delen av 

sin karriär med lägre formell utbildning, men attraheras samtidigt av att arbeta i småföretagens 

laganda. I stora företag tenderar medarbetarna vara personer mitt i arbetslivet med en formell 

utbildning och önskan att göra karriär. Författarna menar även att lönenivån skiljer sig, där små-

företag ofta betalar lägre lön och ger mindre förmåner till sina anställda. Småföretag rekryterar 

även personal via mer informella kanaler och erbjuder mindre chans till vidareutbildning. Förfat-

tarna förklarar vidare att även den interna organisationen skiljer sig mellan små och stora företag. 

De anser att den interna organisationen i småföretag blir mer informell och företagsledaren kan 

fatta beslut och se till att de implementeras. De beslut som tas behöver sällan dokumenteras, till 

skillnad mot stora företag som har fler hierarkiska nivåer. Enligt Lee-Ross och Lashley (2009) 

blir det, eftersom det är färre anställda i småföretag, en mer personlig kontakt mellan företagsle-

dare och anställda.  

 

3.2 Ledaren i småföretag 
Storey och Greene (2010) redogör för att småföretag i allmänhet ägs och drivs av samma person, 

till skillnad mot stora företag där ägarna normalt består av aktieägare eller finansiella institut. 

Lee-Ross och Lashley (2009) menar att därför är ägarens personlighet och beteende av stor vikt 

för småföretag. Författarna utvecklar att småföretag kan ses som en förlängning av ledaren vilket 

reflekteras i riktlinjer, ansvarsfördelning och relationer samt att de beslut som tas i organisatio-

nen speglar företagsledaren som person. Därmed förklarar författarna att motivationsfaktorer inte 

behöver vara samma för ägare i små och stora företag. I stora företag har ägarna som intresse att 

öka företagets värde och ledarens uppgift står i att maximera det. Storey och Greene (2010) me-

nar att i småföretag, där ägare och småföretag är samma person, sammanfaller ledningens intres-

se med ägarens. De förklarar vidare att småföretagares motivation kan variera, där det dels finns 

de som ser företagandet som en livsstil som ska generera ett bekvämt liv, eller hantera företaget 

väl till nästa generation tar över. Samtidigt kan ägarens motivation i motsats vara snabb tillväxt i 

företaget.  

 

Även Johannisson och Lindmark (1996) framhäver att i små företag är ledarens erfarenhet, kom-

petens och skicklighet i att leda företaget samt dens relationer till omgivningen avgörande för 

företagets välgång. Till följd är det svårt att analysera småföretag skilt från dess ledare. Johannis-

son (1996) menar att alla företagares förtroenderelationer behöver skapas och vårdas för att ska-

pa ett framgångsrikt företag. Här ser författaren ytterligare en skillnad mellan små och stora före-

tag eftersom företagsledaren är en central person i småföretag, får dennes personliga nätverk 

särskild betydelse. Till skillnad från stora företag, där industriella nätverk är viktiga, är det istäl-

let för småföretag personliga nätverk som är i fokus. Även om det förekommer personliga rela-
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tioner bland stora företag, är småföretagare mer personligt ansvariga om en affär misslyckas. 

Författaren menar alltså att småföretagare har särskilda skäl att föra samman affärsmässiga och 

sociala relationer, och exemplifierar att en företagare med stark relation till en leverantör kan 

välja att behålla denne trots att bättre och billigare alternativ finns. Kremel och Lundström 

(2007) förklarar att för småföretag är relationen till banker och revisorer viktigt och menar att 

dessa är mer än tio gånger mer betydelsefulla än till exempel kommun, länsstyrelse samt Almi 

Företagspartner eller den egna företagsorganisationen. Enligt Bunse och Næssen (2002) är få 

företagsledare intresserade av de administrativa uppgifter som följer med företagandet, och istäl-

let vill de fokusera på företagets kärnverksamhet. Vidare beskriver Blomkvist (2011) att före-

tagsledare i småföretagare ofta saknar nödvändiga kunskaper inom redovisning och därför upp-

lever den besvärlig.  

 

3.3 Köpbeslut i företag 
Pickle och Abrahamson (1990) beskriver att i småföretag behöver beslut kring inköp stämma 

överens med övriga beslut som tas i företaget, och vara en del i företagets arbete i att förbättra 

verksamheten och nå mål de företagsledaren satt upp. Därför menar författarna att det för småfö-

retag är en konkurrensfördel när köpbesluten är av god kvalitet. Författarna beskriver att "inköp 

är en process att köpa rätt kvalitet.../ ...i rätt kvantitet till bästa pris, vid lämplig tidpunkt från 

rätt återförsäljare" (Pickle & Abrahamson, 1990 s 413). Dessa fem faktorer illustreras i figuren 

nedan varefter de förklaras mer utförligt. 

 
Figur 5: Faktorer som påverkar vid köpbeslut i företag (Efter Pickle & Abrahamson, 1990 s 414) 

 

Kvalitet innebär att välja en produkt som är lämplig för det den ska användas till. Vid köpbeslut 

bör hänsyn tas till att produkten är anpassad efter de krav företaget har på produkten, och vilka 

funktioner den bör ha. Samtidigt ska den inte vara för avancerad så att priset blir för högt. Att ta 

rätt köpbeslut handlar även om att köpa lämplig kvantitet. Om företaget köper för stor kvantitet 

binds onödigt stor summa resurser, samtidigt som att köpa för liten kvantitet kan innebära att 

företaget behöver göra tilläggsköp vid ett senare tillfälle. Ett sådant tillägg kan då innebära en 

högre kostnad för företaget. Vid inköp är pris en viktig faktor. Därmed behöver inte alltid strä-
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van efter lägsta pris vara avgörande. Istället fokuseras många gånger på att hitta det pris där före-

tagets krav på produkten och lägsta pris är vid samma prisnivå. En fjärde viktig faktor vid inköp 

är att de sker vid rätt tidpunkt. Produkten ska finnas tillgänglig när den behövs för företaget, och 

därför är det viktigt att företaget ser över sina behov kring inköp regelbundet. Den femte faktorn 

som författarna beskriver är viktig för att slutföra ett köp handlar om återförsäljaren. Företaget 

behöver lägga stor vikt vid val av återförsäljare i strävan att finna rätt återförsäljare som möter 

deras krav på kvalitet, service och pris. Vid val av återförsäljare behöver företaget ta hänsyn till 

antalet återförsäljare, men även dens driftsäkerhet, pålitlighet och vilken form av service de er-

bjuder. Småföretagare tenderar att ha ett mindre antal leverantörer som de utvecklar en affärsre-

lation med, och förväntar sig att representanter för återförsäljaren besitter kunskap om produkten. 

Ledare i småföretag tenderar att lita på återförsäljarens representant och att de erbjuder snabba 

och exakta uppgifter samt hjälp om problem uppstår. Om företagaren får förtroende för återför-

säljaren kommer den ta till sig råd och rekommendationer representanten ger. (Pickle & Abra-

hamson, 1990) 

 

3.4 Spridning och adoption av innovationer 
Rogers (1995) menar att nya produkter ständigt lanseras på marknaden, och det är därför intres-

sant att studera hur dess användare kommer i kontakt och lär sig om dem för att därefter ta beslut 

att börja använda dem eller inte. Han förklarar vidare att sprida en innovation kan vara svårt och 

kan ta lång tid från att den först finns tillgänglig, även om den har uppenbara fördelar. En 

innovation beskrivs som "någonting nytt, till exempel en ny vara eller tjänst, en ny idé eller en 

teknisk nyhet som har betydelse för utvecklingen inom ett visst område" (Nationalencyklopedin 

2012-04-02). Många innovationer är enligt Rogers (1995) tekniska innovationer och dessa ord 

används ofta som synonymer. I spridande av innovationer finns en viss osäkerhet inbyggd på så 

vis att det ofta finns flera alternativ och denna osäkerhet förekommer eftersom det är svårt att 

förutsäga innovationerna. Författaren beskriver spridning av innovationer som "den process ge-

nom vilken en innovation kommuniceras genom vissa kanaler över tid mellan medlemmarna i ett 

socialt system" (Rogers, 1995, s.10). Sambandet mellan dem illustreras nedan varefter de förkla-

ras mer utförligt.  

 
 

Figur 6: Spridning och adoption av innovationer (Egen idé efter Rogers, 1995 s 10) 
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Innovationers fem karaktäristiska drag 

I vilken takt en innovation adopteras är enligt Rogers (1995) och Kotler och Armstrong (2012) 

olika, vissa anammas snabbt av användarna medan det för andra tar längre tid. Denna skillnad 

kan förklaras av en innovations karaktäristiska drag, varav det första är i vilken grad en innova-

tion upplevs ha relativa fördelar gentemot de alternativ som finns (Kotler & Armstrong, 2012). 

Rogers (1995) förklarar att desto större relativa fördelar som innovationen har, desto snabbare 

adopteras den. Relativa fördelar kan enligt författaren mätas i ekonomiska termer, men även 

andra faktorer som användarvänlighet spelar roll. Vidare förklarar Rogers (1995) att i adoption är 

innovationens kompabilitet, och  i vilken grad den är förenlig och stämmer överens med potenti-

ella användares värderingar, tidigare erfarenheter och behov betydelsefull. Vidare redogör Ro-

gers (1995) att innovationens komplexitet är avgörande, och beror på i vilken grad en ny innova-

tion upplevs som svår att förstå och använda. En innovation som är enkel att förstå tar kortare tid 

att adoptera än en där användaren behöver utveckla ny förståelse eller färdigheter. Författaren 

beskriver att en innovation adopteras snabbare om användaren får möjlighet att prova på den, 

eftersom det minskar osäkerheten kring produkten. Ytterligare en anledning till i vilken utsträck-

ning en innovation adopteras innefattar i hur stor grad den är observerbar, de vill säga synlig för 

andra. Kotler och Armstrong (2012) kompletterar Rogers (1995) och menar att om det är lätt för 

användaren att se resultatet av en innovation, och den går att demonstrera och presentera för 

andra, kommer nya användare i högre grad ta den till sig. 

 

Kommunikation 

Utöver innovationens karaktäristiska drag är dess spridning och adoption beroende av att den 

kommuniceras. Det krävs att det finns en individ eller enhet som har kunskap om innovationen, 

samt en individ eller enhet som inte har erfarenhet av den. Mellan dessa två behöver det sedan 

finnas en kanal för kommunikation, som kan bestå av exempelvis media eller personlig kommu-

nikation mellan två eller fler personer. De flesta individer litar mer på innovationer som föreslås 

från personer i dennes närhet som har egen erfarenhet av innovationen. Spridning är en social 

process som dessutom blir effektivare när individerna är relativt lika varandra vad gäller exem-

pelvis värderingar, personlighet, utbildning och social status. Kommunikation ger sämre sprid-

ning när det finns olikheter mellan parter vad gäller exempelvis kunskap om teknik och de där-

med inte är på samma nivå eller talar samma språk. (Rogers, 1995) 

 

Tid 

I spridning av innovationer menar Kotler och Armstrong (2012) och Rogers (1995) att tid är en 

faktor. Båda författarna redogör för skillnader i adoption mellan olika kategorier av användare 

samt att Kotler och Armstrong (2012) ser adoptionsprocessen som en viktig aspekt.  

Adoptionsprocessen 

Enligt Kotler och Armstrong (2012) kallas den process i vilken användarna först får kännedom 

om innovationen tills att den slutligen adopterar den för adoptionsprocessen. Adoption är det 
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beslut som tas och som leder till att användaren börjar nyttja innovationen. Kotler och Armstrong 

(2012) menar att adoptionsprocessen består av fem övergripande steg: 

● Medvetenhet - kunden saknar ännu information om innovationen, men börjar bli medve-

ten om den. 

● Intresse - kunden blir intresserad och börjar söka information. 

● Utvärdering - kunden utvärderar om det finns värde i att prova innovationen. 

● Prova - kunden provar innovationen i mindre skala för att bedöma om det finns ett värde 

med den. 

● Adoption - kunden beslutar sig för att använda innovationen. 

 
Figur 7: Adoptionsprocessen (Egen idé efter Kotler & Armstrong, 2012 s 180). 

Skillnader i adoption mellan kategorier 

Rogers (1995) samt Kotler och Armstrong (2012) redogör att alla individer adopterar innovatio-

ner i olika takt. De menar att adoption sker i en tidssekvens där några är snabba med att ta till sig 

innovationer medan det för andra tar längre tid. För att inte beskriva varje individ för sig är det 

enklare att dela in individerna i grupper (Rogers, 1995; Axelsson & Agndal, 2012). Enligt Axels-

son och Agndal (2012) är denna indelning särskilt intressant vid lansering av nya produkter, och 

indelning av kunder kan då ske i kategorierna innovatörer (innovators), tidiga accepterare (early 

adopters), tidig majoritet (early majority), sen majoritet (late majority) samt eftersläntrare (lag-

gards). Både Rogers (1995) samt Kotler och Armstrong (2012) menar att denna indelning kan 

visas grafiskt i en klockformad adoptionskurva som sträcker sig över ett tidsspann. 

 

 
Figur 8: Indelning i kategorier efter adoptionstakt (Efter Rogers, 1995 s 262) 

 

Innovatörer är enligt Kotler och Armstrong (2012) de första som testar en innovation. Dessa är 

äventyrliga och testar innovationer med viss risk. Författarna förklarar vidare att tidiga accepte-

rare tar till sig innovationer tidigt men med försiktighet, och blir på så vis enligt Rogers (1995) 

viktiga förebilder och opinionsbildare dit potentiella adopterade vänder sig för att få råd om 

innovationen. Till tidig majoritet räknas enligt Kotler och Armstrong (2012) de som tar till sig 

Medvetenhet Intresse Utvärderar Provar Adoption 
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innovationer före majoriteten. Den engelske författaren Alexander Popes kända citat "Be not the 

first by which the new is tried, nor the last to lay the old aside" anser Rogers (1995, s 265) passar 

bra för hur denna kategori resonerar. Författaren förklarar vidare att denna kategori tar längre tid 

på sig i beslut och har därmed längre adoptionsprocess. Kategorin sen majoritet är enligt Rogers 

(1995) mer skeptiska, och tar till sig innovationer först när majoriteten gjort det. Adoption är då 

både en ekonomisk nödvändighet såväl som resultat av påtrykningar från omgivningen. Denna 

grupp är skeptiska och mycket av deras osäkerhet kring innovationen behöver reduceras innan de 

vågar adoptera den. Kotler och Armstrong (2012) beskriver att eftersläntrare är de sista som 

adopterar en innovation. Han utvecklar att de är traditionsbundna och misstänksamma mot för-

ändringar och adopterar endast innovationer när de i princip blivit tradition. Enligt Rogers (1995) 

har denna kategori en relativt lång adoptionsprocess, och grundar sina beslut på tidigare erfaren-

heter och tidigare beslut, vilket grundar sig i deras begränsade mängd resurser och att de när de 

väl adopterar en innovation behöver de känna sig säkra. Marknadsföringsåtgärder bör enligt Kot-

ler och Armstrong (2012) riktas till innovatörer och tidiga accepterare så att de i sin tur influerar 

de övriga kategorierna. 

 

Det sociala systemet 

Spridning av innovationer sker inom ett socialt system och involverar de sociala relationerna. I 

ett sådant socialt system finns en formell struktur som består av olika enheter länkade till var-

andra. Vid sidan om den formella strukturen finns ett nätverk som länkar samman individer. 

Strukturen i ett socialt system kan antingen underlätta eller hindra spridningen av innovationer, 

och det finns ingen mening med att studera spridning och adoption av innovationer utan att kän-

na till den sociala strukturen. Inom ett socialt system finns även opinionsledare som i olika grad 

kan influera andra medlemmars attityd eller beteende. Detta kan ses som ett informellt ledarskap 

som inte grundas i formell position, utan bygger på exempelvis individens tekniska kompetens. I 

de flesta sociala system finns både formella och informella ledare. Det finns även individer utan-

för systemet som kan påverka individers attityd och beteende, och dessa brukar vara någon form 

av konsult med viss typ av kunskap. En sådan konsult kan påverka sina klienters beslutsprocess 

om innovationer i önskad riktning, ofta att få dem att adoptera en innovation, men även att mins-

ka eller hindra adoption. Dessa konsulter försöker påverka opinionsledarna som i sin tur influerar 

andra. (Rogers, 1995) 

 

3.5 Molntjänster 
3.5.1 Vad innebär molntjänster? 

Miller (2009) samt Hugos och Hultitzky (2011) menar att samhället är i början av “molntjänster-

nas revolution” och jämför molntjänsternas uppkomst med den elektriska revolutionen för unge-

fär 100 år sedan. Hugos och Hulitzky (2011) förklarar vidare att före denna milstolpe producera-

de varje företag sin egen el, vilket krävde resurser både i form av kol som användes som använ-

des som drivmedel och i form av arbetskraft. Arbetskraft behövdes för att underhålla elkraftverk 

så inte övrig produktion blev lidande på grund av elbrist. Miller (2009) menar att med egna 

kraftverk var kostnaderna högre och tillförlitligheten sämre än när elbolagen bildades och företa-
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gen kunde betala för den el som förbrukades. Samma situation anser Miller (2009) samt Hugos 

och Hulitzky (2011) gäller för molntjänster.  

 

Miller (2009) beskriver molntjänster som en grupp sammankopplade datorer, och förklarar att 

med molntjänster används inte mjukvaruprogrammen från en dator, utan från servrar tillgängliga 

via Internet. Barnett (2010) beskriver att i molnets initiala skede såg många Internet och molnet 

som synonymt men han anser att det är enkelt uttryckt. I dess strikta definition är molnet en inf-

rastruktur som hanterar information och baseras på Internet, vilket möjliggör tillgång till pro-

gram. Han menar vidare att den största skillnaden mellan datorbaserade program och molntjäns-

ter är att med det traditionella sättet installeras program på datorn och datakraften kommer från 

egen server. Då används Internet som ett komplement där företag besöker hemsidor och skickar 

mail. Med molntjänster behövs däremot ingen egen server eller hårddisk, utan informationen och 

därmed tilliten läggs på Internet (Barnett, 2010). Skillnaden visas grafiskt i nedanstående figur. 

 

 

3.5.2 Fördelar med molntjänster 

Miller (2009) framhäver vikten av att analysera molntjänsters fördelar och nackdelar då moln-

tjänster inte passar alla användare. 

 

 Teknik och kostnader 

Med molntjänster menar Miller (2009) att användarna sammanfattningsvis får global tillgänglig-

het eftersom de når programmet från valfri dator med internetuppkoppling, tillgång till informa-

tion dygnet runt och bättre samarbeten. Med bättre samarbeten menar författaren att innehavaren 

av exempelvis ett dokument, kan bestämma vilka som har tillgång till och möjlighet att göra änd-

ringar i realtid. En fördel Miller (2009) ser är att datorer inte behöver vara lika utrustade, vilket 

leder till kostnadsbesparingar. Eftersom arbete med molntjänster innebär att inga program behö-

ver installeras på datorn samt att filerna inte behöver sparas på disk, finns inget behov av cd-rom. 

Internet 

Företagsservrar 

 

 

Figur 10: Skillnad mellan molntjänster och traditionellt arbetssätt (Eget efter Barnett, 2010 s 6) 

 

Figur 9: Skillnad mellan molntjänster och traditionellt arbetssätt (Efter Barnett, 2010 s 6) 



3. Teoretisk referensram  

 

25 
 

Vidare, att inte behöva använda datorns utrymme till program eller lagra information bidrar till 

att datorn kan arbeta snabbare, det vill säga datorns prestanda förbättras (Miller, 2009). En annan 

kostnad som minskar är IT-infrastrukturkostnader, eftersom behov av företagsservrar försvinner 

(Miller 2009). Talukder, Zimmermann och Prahalad (2010) menar att ger småföretag en strate-

gisk fördel, då de inte längre behöver kapital till IT-infrastruktur, utan kan koncentrera sig på 

kärnverksamheten. Vidare minskar behovet av underhåll av både mjukvaror och hårdvaror, vil-

ket även det innebär kostnadsbesparingar (Miller, 2009). Talukder et al., (2010) menar att det 

minskade behovet av underhåll även leder till personalbesparingar och därmed lägre kostnader. 

Barnett (2010) menar att molntjänster har positiva effekter på miljön. Han förklarar att när före-

tag har egna servrar som tidvis inte används utan står och drar ström, leder det till onödigt slit på 

miljön, men detta undviks genom arbete med molntjänster. Författaren framhäver det som en 

viktig aspekt eftersom samhället idag efterfrågar högre hänsyn till miljön. Miller (2009) redogör 

vidare att ökad datakraft för användaren är en fördel. Han menar att istället för att vara begränsad 

till en dators kapacitet möjliggör molntjänster en enorm kapacitet från datorer och servrar. Vida-

re möjliggör molntjänster ökat lagringsutrymme som en enskild dator inte kan åstadkomma. Mil-

ler (2009) framhäver att användare av molntjänster har tillgång till senaste versionen av ett pro-

gram eftersom uppdateringar sker automatiskt. Det ger två fördelar, dels använder företaget den 

senaste tekniken samt dels sparar kostnader för uppdatering.  

 

Pris 

Miller (2009) menar att indikationer visar att mjukvaruprogram via molntjänster har lägre pris än 

datorbaserade och tar stöd i att flertalet molntjänster till och med är gratis. Vidare menar författa-

ren att mjukvarukostnader sjunker eftersom inga program behöver installeras. En fördel med 

prissättningen som Hugos och Hulitzky (2011) belyser är att betalning ofta sker månadsvis stället 

för årsvis. Författarna menar att månadsavgifter även leder till att det är att är lättare att byta le-

verantör. En annan prisrelaterad fördel är att användare av molntjänster betalar för de funktioner 

som nyttjas (Tisnovsky,2010; Barnett, 2010). Det gör att företagare som har ett växlande behov 

av lagring eller funktioner drar nytta av molntjänster, eftersom molntjänster är flexibla då använ-

daren lätt kan utöka användningen till skillnad mot traditionella datorer då diskutrymme eller nya 

program behöver köpas till (Miller, 2009). Det menar Barnett (2010) leder till flexibilitet efter-

som användaren kan anpassa kostnaden om behovet varierar under året. Författaren framhäver 

att det är av särskild vikt för småföretag som tack var molntjänster har möjlighet att använda fler 

tjänster än tidigare, då de tidigare valde bort program på grund av stora initiala kostnader. Tis-

novsky (2010) instämmer att för företags vars IT-behov förändras ofta kan molntjänster vara till 

nytta, men stora företag som redan har dataservrar behöver inte få ökat värde från molntjänster.  

 

Säkerhet 

Miller (2009) menar att molntjänster erbjuder bättre datasäkerhet, eftersom en persondator plöts-

ligt kan sluta fungera och användaren inte kommer åt information, men med molntjänster är in-

formationen sparad även om datorn slutar fungera. Barnett (2010) anser dessutom att för indivi-

der och mindre organisationer är molntjänster en möjlighet att minska risk för säkerhetsproblem. 
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Han syftar på att det är lägre säkerhet gällande obehörigas intrång på en vanlig persondator än 

hos ett molntjänstföretag. Barnett (2010) och Miller (2009) redogör även för fördelen att moln-

tjänster tillhandahåller säkerhetskopiering. Miller (2009) förklarar att om en dator slutar fungerar 

kan användare av molntjänster alltid nå sin information via Internet eftersom molntjänster auto-

matiskt skapar kopior. 

 

Kompabilitet  

Miller (2009) ser att molntjänster erbjuder förbättrad kompabilitet. Han förklarar att program i 

molntjänster är kompatibla med datorers olika operativsystem, samt att problem inte uppstår på 

grund av att olika versioner av program används. Författaren exemplifierar att med det traditio-

nella arbetssättet kan problem uppstå om användaren växelvis använder Mac och PC, eller om 

användaren har Word 2003 på en dator och Word 2007 på en annan. Miller (2009) menar att 

dessa problem inte förekommer med molntjänster eftersom de baseras på Internet. Vidare möj-

liggör molntjänster att användaren kan arbeta från vilken dator eller annan mobil enhet som helst 

eftersom information nås via alla webbläsare (Miller, 2009; Barnett, 2010). En följd av det me-

nar Barnett (2010) är att samarbeten underlättas eftersom användare kan arbeta från flera platser. 

Barnett (2010) förklarar vidare att när användare har tillgång till informationen från olika platser 

minskar behovet av att personal behöver resa, vilket dels sparar kostnader och dels har positiva 

effekter på miljön. Miller (2009) påpekar att därav är molntjänster till särskild nytta för företag 

där olika form av samarbete är i fokus. Miller (2009) förklarar att med molntjänster kan flera 

användare i realtid ändra ett dokument istället för att e-posta det fram och tillbaka, vilket sparar 

tid och effektiviserar arbetet. Talukder et al., (2010) anser även att molntjänster innebär en stra-

tegisk fördel då molntjänsters tillgänglighet och kompabilitet innebär att företag bättre kan an-

passa sig till förändringar i omgivningen, eftersom behov av program smidigt kan ändras. 

 

3.5.3 Nackdelar med molntjänster  

Teknik 

Flera författare redogör för nackdelar med molntjänster. Miller (2009) och Barnett (2010) menar 

att den största är att molntjänster medför ett behov av Internet, och utan internettillgång nås inte 

informationen. Författarna förklarar vidare att om användaren bara har Internet på kontoret och 

hemma är den begränsad till dessa platser. De menar vidare att problem även kan uppstå om in-

ternetuppkopplingen är långsam, eftersom dålig uppkoppling eller låg hastighet kan leda till att 

arbete i molntjänster blir långsamt. Miller (2009) framför att även med en snabb internetupp-

koppling kan molntjänster vara långsammare än datorbaserade program. Författaren förklarar att 

det beror på att data skickas fram och tillbaka mellan den enskilda datorn och servern. Om ser-

vern i den stunden säkerhetskopierar eller Internet är långsamt får användaren av molntjänster 

inte den omedelbara tillgängligheten som förväntas. 

 

Begränsningar och säkerhet  

Ytterligare en nackdel med molntjänster menar Miller (2009) är att antalet funktioner i pro-

grammen är begränsade. De innehåller basfunktioner, men om företag söker mer komplicerade 
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funktioner är datorbaserade program mer lämpliga. Miller (2009) redogör även för en negativ  

aspekt angående vilka som har tillgång till information. Författaren förklarar gällande säkerhet, 

att det finns en risk att obehöriga får tillgång till sekretessbelagd information med molntjänster. 

Författaren anser att trots att molntjänster teoretiskt sett är mycket säkra är det ändå ett faktum, 

att om molntjänster förlorar informationen och användaren inte gjort egen säkerhetskopia är in-

formationen förlorad. Därav menar Miller (2009) att företag med höga sekretesskrav inte är 

lämpliga användare av molntjänster. Talukder et al., (2010), Tisnovsky (2010) samt Barnett 

(2010) berör även den juridiska aspekten med molntjänster. De anser att den geografiska placer-

ingen av data kan innebära problem på grund av nationella lagar eller regler som gäller för före-

tagets bransch. Talukder et al., (2010) förklarar att det för vissa användare kan innebära att de 

bara kan använda molnföretag som kan tillge information om var servern och därmed informa-

tion är placerad.  

 

3.5.4 Molntjänsters framtid 

Miller (2009) ser ett antal hinder som molntjänster behöver övervinna för att nå en allmän adop-

tion, dels hinder som berör molnföretagen och dels hinder utifrån användarnas perspektiv. För-

fattaren (2009) redogör att molnföretag har flertalet tekniska hinder i uppbyggnaden av ett moln-

tjänstprogram att övervinna. Vidare är det viktigt för molnföretag att finna ett sätt att generera 

intäkter eftersom flera molntjänster är gratis. Författaren redogör vidare att molntjänster och In-

ternet behöver utvecklas i samma takt, annars försvinner intresset för molntjänster. Vidare är 

molntjänster är säkra, men likväl finns en risk att de utsätts för olaga intrång varav säkerhets-

aspekten är ett tydligt hot mot spriding. Miller (2009) beskriver även två hinder utifrån använ-

darnas perspektiv. Först och främst är ett problem att individer inte byter till molntjänster så 

länge kollegor använder datorbaserade program och därför börjar ingen använda molntjänster. 

Dessutom belyser Miller (2009) den sociala motsträvigheten; att människor tvivlar på molntjäns-

ter eftersom de själva inte äger programmet, vilket kan ge människor en otydlig känsla då de inte 

litar på sådant de inte kan ta på eller se. Författaren förklarar vidare att överlämna ägandeskap 

och kontroll av egna resurser innebär en stor förändring av människans syn på informationshan-

tering.  

 

Trots dessa hinder menar Miller (2009) att molntjänster är här för att stanna och kommer föränd-

ra arbetssätt i organisationer. Miller (2009) samt Hugos och Hulitzky (2011) menar att många 

företag och organisationer kommer vara tröga i övergång från datorbaserade program till moln-

tjänster. Hugos och Hulitzky (2011) menar att molntjänster kommer bidra till stora förändringar 

inom kommunikation och hur IT-infrastruktur används som stöd i företagens affärsprocesser. 

Den bästa strategin för företag menar de är att få erfarenhet av molntjänster och förstå dess för-

delar och nackdelar. Författarna menar att för företag som gjort stora investerar i datorbaserade 

program kommer det ta längre, vilket författarna ändå menar är rätt strategi. Babcock (2010) 

framhäver att företag letar efter nya sätt att stärka kunders lojalitet och menar att molntjänster är 

en väg dit. Han förklarar att molntjänster innebära nya plattformar att möta sina kunder på, ge-
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nom till exempel interaktion på företagens hemsidor. Denna möjlighet att låta kunden bestämma, 

finns idag och de som inte anammar den kommer inte att överleva (Babcock, 2010). Tisnovsky 

(2010) menar att molntjänsters framtida utveckling har tre olika scenarier. Ett scenario är att 

molntjänster förblir en hajp som visserligen gör intryck på hur företag arbetar, men inte bidrar till 

någon tydlig förändring. Ett annat scenario är att olika branscher tar det till sig i olika stor grad, 

och för vissa blir standard. Ett sista scenario Tisnovsky (2010) föreställer sig och ser som den 

mest troliga, är att molntjänster anpassas för vissa nischade affärssystem, branscher eller före-

tagsformer, som exempelvis små och medelstora företag. Tisnovsky (2010) anser att IT-

branschen försöker att uppmana företag att gå över till molntjänster och anser att, liksom övrig 

outsourcing, konsultföretag inom ekonomi är bland innovatörerna. Han framhäver dock att det är 

viktigt att företagsledare noga överväger beslut att använda molntjänster eftersom det både kan 

skapa värde men också sätta företaget i risk.  

 

3.6 Bestämmelser kring bokföring 
Innan vidare redogörelse av de empiriska data som samlats in i studien anser författarna av denna 

uppsats att läsare behöver viss kännedom kring bestämmer om bokföring för att förstå de juridis-

ka aspekter som företagare behöver ta ställning till vid beslut att införa e-bokföring. Därför har vi 

valt att nedan redogöra för de bestämmelser som är av vikt för fortsatt läsning.  

 

Som inledningsvis beskrevs i den teoretiska referensramen definierar Europeiska Unionen före-

tag efter antal anställda. I likhet med den indelningen beskriver Nilsson (2010) hur svenska före-

tag beträffande redovisningen delas in i olika kategorier (K1- K4), och för varje kategori finns ett 

samlat regelverk för redovisning. Den första kategorin (K1) består främst av enskilda näringsid-

kare med en omsättning på under tre miljoner. Denna grupp får upprätta ett förenklat årsbokslut. 

Den andra kategorin (K2) består av mindre företag, främst mindre aktiebolag, men även andra 

företagsformer räknas till denna grupp. Företag inom K2-kategorin ska enligt Bokföringslagen 6 

kap 3 § avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut. Årsredovisningslagen 1 kap 3 § definierar ett 

mindre företag med att det är ett företag som inte är ett större företag. Ett större företag uppfyller 

minst två av nedanstående kriterier under de två senaste räkenskapsåren: 

· Medeltalet anställda har uppgått till fler än 50 

· Balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner kronor 

· Nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kronor 

Enligt Nilsson (2010) är därmed företag som överskrider något av ovanstående kriterier ett stort 

företag, och ska enligt Bokföringslagens 6 kap 3§ avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. 

Om företaget inte är noterat vid en börs tillhör det kategorin K3 medan börsnoterade företag till-

hör kategori K4. 

 

Bokföringsskyldighet och den löpande bokföringen 

Enligt lag är företag bokföringsskyldiga. Som företag räknas alla fysiska personer samt dödsbon 

som bedriver näringsverksamhet, samt alla juridiska personer (dock med ett fåtal undantag) oav-
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sett om de bedriver näringsverksamhet eller ej. Ett företags löpande bokföring handlar om att 

löpande samla in och sammanställa information om ett företags affärshändelser, vilket ligger till 

grund för bokslutet. Den löpande bokföringen är en del av företagets externa redovisning och är 

reglerad i Bokföringslagen. Bokföringslagen innehåller förutom bestämmelser om den löpande 

bokföringen även bestämmelser om verifiering av bokförda poster, upprättande av årsbokslut och 

arkivering av räkenskapsmaterial. Den löpande bokföringen avslutas med ett bokslut som sam-

manfattar årets händelser. Bokslutet är till skillnad mot bokföringen en offentlig handling. Det 

finns två typer av bokslut, årsbokslut och årsredovisning, där årsredovisningen ger utvecklad mer 

information till företagets intressenter. (Andersson, Dahlqvist & Elofsson, 2011) 

 

Enligt Bokföringsnämnden (2012a) finns två metoder för bokföring, kontantmetoden och faktu-

reringsmetoden, där kontantmetoden är enklare och passar bättre för företag med mindre verk-

samhet. Broberg (2009) redogör att vid kontantmetoden bokförs endast löpande in- och utbetal-

ningar samt insättningar och uttag. Författaren förklarar att denna metod endast får användas av 

företag som har en årlig omsättning på högst tre miljoner kronor och inte är skyldiga att upprätta 

årsredovisning. Enligt Bokföringsnämnden (2012a) använder företag som bokför med kontant-

metoden lämpligen bokslutsmetoden i sin momsredovisning. Faktureringsmetoden beskriver 

Bokföringsnämnden (2012a) som att alla affärshändelser bokförs löpande, även fordringar och 

skulder, vilket ger en mer rättvisande bild av verksamheten, men är något mer komplicerad.  

 

Bestämmelser kring lagring av räkenskapsinformation 

All bokföring samt utrustning som behövs för att presentera räkenskapsinformationen ska beva-

ras i läsbar form. Räkenskapsinformation ska bevaras i form av material i vanlig läsbar form, 

eller mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel alternativt som maskinläsbart medium 

som tas fram i läsbar form eller läsas som mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel. 

Räkenskapsinformation som företag antingen skapat själv eller tagit emot från någon annan, ska 

bevaras i det skick som det hade när det kom till företaget eller respektive när räkenskapsinfor-

mationen sammanställdes. Detta innebär att räkenskapsinformation som kom in till företaget i 

fysisk form ska bevaras i fysisk form, och material som inkommit eller upprättats på elektronisk 

väg ska bevaras i elektronisk form. All räkenskapsinformation ska bevaras i sju år. Förvaringen 

av räkenskapsinformationen ska vara varaktig vilket innebär att det ska vara läsbart under hela 

arkiveringstiden samt lättåtkomlig. Kravet på lättåtkomlighet anses dock vara uppfyllt om mate-

rialet förvaras hos tredje part, och därför inte helt omedelbart åtkomligt. Räkenskapsinformatio-

nen ska vara ordnad så det finns möjlighet att konstruera bokföringen och den ska förvaras på ett 

betryggande sätt så det inte finns risk att den förstörs genom exempelvis stöld eller brand. För att 

förvara elektroniskt lagrad information på ett betryggande sätt behöver den ofta vara säkerhets-

kopierad. Kravet är högre på information som fortfarande används inom arbetet. Det är den bok-

föringsskyldige som ansvarar för att arkiveringen av räkenskapsinformationen. För juridiska per-

soner är det den juridiska personen som är ansvarig för arkiveringen, men det är företrädarna för 

den juridiska personen som bär det straffrättsliga ansvaret. (Andersson et al., 2011) 
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3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

 

Figur 11: Modell över den teoretiska referensramen 

 

Ovanstående modell redogör för delarna i den teoretiska referensramen och är alla väsentliga för 

att besvara studiens forskningsfråga. Delarna ska ses som byggstenar, då de är relaterade till e-

bokföring, och inte som en process eftersom de inte bildas till följd av någon annan del. Denna 

studie fokuserar på småföretagare och det är centralt att först förstå deras miljö, förutsättningar 

och vad som skiljer dem från stora företag. Förutom företagens storlek består skillnaderna i hu-

vudsak av att småföretagare ofta har en mer platt organisation, ett mer kortsiktigt perspektiv och 

saknar skalfördelar vilket gör att de måste finna andra konkurrensfördelar, till exempel flexibili-

tet. Vidare är det i småföretag ofta företagsledaren som både äger och driver företaget, vilket gör 

att dennes personlighet får en central roll för företagets framgång, samt att företagsledaren själv 

ofta tar alla beslut i företaget. Småföretag har liksom andra företag olika regelverk att följa, vil-

ket påverkar dem i sitt arbete och de beslut som tas. Ett exempel är den löpande bokföringen som 

regleras i lag och som företagen är förpliktade att följa.  

Vid köpbeslut är det fem faktorer företagare enligt referensramen tar hänsyn till. Dessa är kvali-

tet, kvantitet, pris, tidpunkt och återförsäljare. I småföretag där företagsledaren har en central roll 

är även dennes personlighet en påverkan på inköpsbeslut. Vid köp av e-bokföring, som kan lik-

nas vid en innovation, påverkas spridning även av i vilken takt företagsledaren adopterar innova-

tioner. Individer kan placeras i en av fem olika kategorier beroende på hur snabbt de tar till sig 

en innovation. Dessa är innovatörer, tidiga accepterare, tidig majoritet, sen majoritet samt efter-

släntrare. Då e-bokföring är en typ av molntjänst kan dess fördelar och nackdelar bidra till att 

beskriva e-bokföringens karaktäristiska drag.  
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4 ERFARENHETER AV E-BOKFÖRING  
 

järde kapitlet innehåller en redogörelse för den information som samlats in för att be-

svara vilka faktorer som påverkar företag vid beslut att införa e-bokföring. Inledningsvis 

redogörs för de intervjuer som gjorts med företagare som använder e-bokföring. Däref-

ter redogörs för den information som framkom under intervjuer med personer som genom sitt 

arbete kommer i kontakt med företag och e-bokföring. Denna grupp består av respondenter från 

LRF Konsult, Swedbank, Handelsbanken, SpeedLedger samt Almi Företagspartner.  

 
 

4.1 Småföretagare som använder e-bokföring 
Nedan redogörs för intervjuerna med de fyra småföretagare som idag använder e-bokföring. 

Först görs en presentation av dem och deras företag, följt av varför de började med e-bokföring. 

Därefter beskrivs deras syn på e-bokföring och bokföring samt vilka fördelar och nackdelar de 

ser med e-bokföring. Avslutningsvis redogörs för vilka typer av företag de tror e-bokföring pas-

sar för. Vi rekommenderar läsare att först få en förståelse för hur e-bokföring fungerar genom att 

studera bilaga 1. 

 

4.1.1 Presentation av företagen 

De fyra företagare som intervjuades arbetar i olika branscher och använt e-bokföring olika lång 

tid. Den första företagaren heter Roger Klaesén och driver sedan februari 2012 aktiebolaget 

Lukt och Fukt Teknik AB som är inriktat på lukt- och fuktproblem i inomhusmiljö. I tidigare 

arbeten har kom han i kontakt med ekonomiska rapporter men inte arbetat med bokföring, utan 

kom i kontakt med bokföring vid grundandet av sitt företag. Det var via en starta-eget-kurs hos 

Almi Företagspartner han fick informatition e-bokföring och fick rekommendation från annan 

företagare. LRF Konsult sköter idag den löpande bokföringen enligt kontantmetoden samt gör 

bokslut och deklaration, medan Klaesén själv sköter fakturering och offerering. 

 

Nästa företagare heter Nils Hansson och driver ett lantbruk, i form av en enskild firma. Han tog 

över driften av gården 1990. Hans främsta intäktskälla är mjölkproduktionen och Hansson har i 

nuläget två anställda. Arbetet med e-bokföring inleddes 2003 genom rekommendation från ban-

ken. Den löpande bokföringen görs enligt faktureringsmetoden, vilket Hansson gör själv medan 

LRF Konsult sköter bokslut och deklaration. Bokföringen sker på lediga stunder och i stort sett 

faktureras inte mycket alls. 

 

Jan Vågesjö startade år 2005 en enskild firma och efter lite renovering av byggnader, öppnade 

han år 2007 Rosenborgs Friluftspensionat. På hemsidan står det beskrivet att pensionatet erbju-

der boende, middagsmat, fika, samt möjlighet att anordna konferenser och naturguidning (Ro-

senborg, 2012). Under sommaren har Vågesjö två anställda. Vågesjö blev rekommenderad till e-

bokföring av en anställd på LRF Konsult, som även var en personlig vän och idag sköter han 

F 
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själv den löpande bokföringen med kontantmetoden, medan LRF Konsult gör bokslut och dekla-

rationen. Liksom ovanstående företag fakturerar han inte heller mycket och även här sker bokfö-

ringen på lediga stunder, vilka Vågesjö påpekar är få under högsäsong. 

 

Den sista företagaren heter Alf Holmgren som startade sin enskilda firma Affes Plåtslageri år 

2008. Idag är det han själv och en anställd som arbetar i företaget. I företagets initiala skede blev 

han rekommenderad från sin bank om e-bokföring och har använt det sedan dess. Holmgren gör 

den löpande bokföringen själv enligt faktureringsmetoden, medan LRF Konsult sköter bokslut 

och deklaration. Bokföringen sköter han hemifrån på kvällstid, vilket tar ungefär en halvtimme 

till en timme per dag. Gällande fakturering uppskattar Holmgren att han skickar tio till tjugo fak-

turor i veckan.  

 

4.1.2 Hur arbetet med e-bokföring inleddes 

Samtliga företagare har först blivit inledda på e-bokföring av externa aktörer. I två fall var det 

banken, i ett LRF Konsult och det sista fallet var det genom Almi Företagspartner. Hansson, som 

fick det inledande rådet via banken, berättar att han påverkades av att han kunde få testa gratis 

och att han dessutom var besviken på sin föregående leverantör. Den andra företagaren som ock-

så blev rekommenderad av banken, Holmgren, berättar att han även såg sin begränsade kunskap i 

bokföring som anledning att välja e-bokföring. Han berättar även att priset påverkade honom. 

Företagaren som fick rekommendationen genom en anställd LRF Konsult, påpekar att denne 

även var en personlig vän och att programmets enkelhet som beskrevs lockade honom. Han såg 

inte priset som en faktor på grund av tidsbrist och att jämföra priser var därför inte aktuellt. Klae-

sén, som inledningsvis fick information om e-bokföring via Almi Företagspartner berättar att han 

varken där eller på banken fick tydliga rekommendationer utan bara förslag. Det var en annan 

kursdeltagare som rekommenderade e-bokföring och efter att han själv testat det och jämfört 

med andra program, ansåg han att det var mest överskådligt och billigast. Avslutningsvis nämner 

både Holmgren och Vågesjö vikten av att få extern hjälp vid det inledande arbetet med e- bokfö-

ring. 

 

4.1.3 Företagarnas syn på bokföring och e-bokföring 

Inför etableringen av sina företag gick tre av företagarna starta-eget-kurser, men ingen av dem 

upplevde något fokus på bokföring under dessa. Hansson däremot har genom studier på yrkes-

skola lärt sig bokföring. Ingen av företagarna har deltagit på någon informationsträff om e-

bokföring, men Klaesén som idag inte bokför själv menar att han är intresserad av att delta på en 

sådan träff. Han har valt att inte bokföra själv i nuläget eftersom han vill fokusera på sin kärn-

verksamhet, men kan tänka sig att i framtiden ta över den löpande bokföringen från LRF Kon-

sult. Holmgren beskriver att han upplevde en viss osäkerhet vid bildandet av sitt företag, dels för 

att starta eget och dels oron för att få en redovisningskonsult som han inte kände. Han tillägger 

att han före företagets etablering hade kontakt med banken, som privatkund. 
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Någon oro har de andra företagarna inte upplevt, men både Holmgren och Vågesjö redogör att de  

tidvis har upplevt problem med e-bokföringen, när deras redovisningskonsult inte varit insatt 

programmet. Båda tillägger dock att idag fungerar det bra, deras konsult är kunnig och de känner 

tillit till henne. Klaesén menar att utifrån de kurser han deltagit på, visar många företagare en 

viss försiktighet gällande bokföring och som han tror blir större vid högre ålder. Klaesén menar 

att företagare är “visionärer om just sin produkt och sin idé. Och sen är ju det här med bokföring 

någonting som släpar efter och som man är tvungen att plocka in i den här visionen då”. Vågejö 

instämmer och berättar att han förr såg på bokföring med en viss bävan, framförallt i början när 

tiden var knapp. Han menar att “bokföringen är ju det som alltid kommer i sista hand, det tror 

jag det är för alla små företag”. Han exemplifierar genom att berätta att inledningsvis undvek 

han kontantköp eftersom det var krångligare än kortköpen att bokföra. Idag ser han dock bokfö-

ringen som ett givande moment eftersom han får överblick på sitt företag. Han menar att rädslan 

för bokföring beror till stor del på vilken utbildningsgrad och erfarenhet företagaren har. Holm-

gren tycker däremot att det är intressant med siffror och har svårt att förstå andra företagares ne-

gativa syn på bokföring, men medger att det finns många som inte är intresserad av det. Holm-

gren, liksom Vågesjö och Hansson anser att genom att göra den löpande bokföring själva får de 

en bättre överblick över företaget. Hansson påpekar dock att han har förståelse för att många är 

rädda för bokföring eftersom det är svårt, framförallt i början. Samtliga företagare lämnar bort 

bokslut och deklaration, vilket Hansson förklarar beror på regelverket som ständigt ändras ex-

empelvis gällande bokslutsprinciper. 

 

Samtliga företagare använder idag internetbank, två av dem har gjort det i tolv år och övriga i två 

respektive fyra år. Tre av företagarna använder Internet dagligen i sin verksamhet utöver e-

bokföring. Holmgren var i inledningsfasen av sitt företag skeptisk mot Internet och dess tillförlit-

lighet, då han inte tyckte om att bokföringen låg på Internet: “hur pass krypterat är det här nu 

då?” undrade han. Han har flertalet gånger frågat kring det och fått svaret att det är säkert. Även 

Hansson menar att Internet är osäkert men ser ingen större risk med det, och tror inte att någon är 

intresserad av hans information. Vågesjö, som inte känner någon oro, förklarar att han inte bryr 

sig om någon ser hans räkenskaper. Gällande internetuppkopplingen har Hansson och Klaesén 

inga problem alls, medan Holmgren och Vågesjö ibland har vissa svårigheter. Holmgren menar 

dock att det inte var något hinder inför användandet av e-bokföring, medan Vågesjö har löst pro-

blemet genom att ha olika operatörer inom familjen. 

 

4.1.4  Fördelar  med e-bokföring 

När vi ber respondenterna definiera e-bokföring beskriver Vågesjö att det är webbaserat och att 

så länge företagskortet används blir bokföringen rätt. Hansson ser det som en komplettering till 

att betala räkningar och Klaesén förklarar e-bokföring som något överskådligt och kopplat till 

bankkontot. 

 

Gällande fördelar med e-bokföring nämner alla företagarna att det är enkelt och Klaesén menar 

att det på grund av enkelheten och överskådligheten nästan inte går att göra fel, och oron att slarv 
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med papper minskar på så vis. Vidare framhäver alla företagarna kopplingen till banken som 

positivt. Hanson förklarar att bokföringen alltid stämmer med bankkontot (författarnas anmärk-

ning, se bilaga 1) och att bankkopplingen innebär en tidsbesparing, då han kan bokföra samtidigt 

som han betalar räkningar istället för att starta i ett annat program, en fördel även Holmgren be-

skriver. Holmgren menar att kopplingen innebär att hans bokföringsarbete underlättas och att han 

får bättre överblick över företaget. Vågesjö menar att kopplingen till banken framförallt innebär 

en trygghet då han inte kan missa att bokföra en faktura och att autokonteringen sparar tid. Även 

Holmgren ser en tidsbesparing eftersom programmet är enkelt. Vågesjö ser även en stor fördel 

att e-bokföringen är kopplad till Skatteverket. Han förklarar att förut när han behövde skicka in 

momsrapporten med post hade han sällan frimärke när han behövde det vilket resulterade i att de 

kom in för sent. 

 

Vågesjö nämner det som positivt att e-bokföring är internetbaserad eftersom han inte behövde 

köpa ett program, utan lades enkelt till som en tjänst i internetbanken. Hansson, Holmgren och 

Klaesén ser en fördel i att e-bokföringen är internetbaserad eftersom det möjliggör att både de 

själva och deras redovisningskonsult har tillgång till bokföringen. Klaesén och Vågesjö anser 

även det faktum att de kan använda olika enheter att bokföra med som positivt. Vågesjö beskri-

ver att han till exempel ibland använder sin surfplatta för att bokföra med. En positiv aspekt Kla-

esén ser är testföretaget på hemsidan, där han kunde testa sig fram först för att minska risken att 

göra fel senare. Vågesjö förklarar däremot att testföretaget inte var intressant på grund av tids-

brist. Han menar att “man hinner ju aldrig läsa instruktionerna. Man får det här och sedan så är 

det trial and error". Hansson nämner dock inte testföretaget alls, utan ser den största fördelen 

vara att han slipper säkerhetskopiera. Han förklarar att han tidigare upplevt problem inom det, till 

exempel de gamla disketterna som inte ens tålde damm. Även Holmgren nämner säkerhetskopie-

ring som fördel och förklarar att förra året när datorn gick sönder så kunde han ändå få tillgång 

till sin bokföring.  

 

Klaesén anser att supporten är bra och att den enkelt kan nås genom ett klick i programmet. Han 

tycker också det är positivt att han har support via telefon samt att han kan fråga LRF Konsult. 

Han menar att människor är olika och alla kanaler inte passar alla, och det är bra att företagare  

kan välja mellan att ringa support eller besöka en redovisningskonsult. Att supporten är bra, dels 

med kort kötid och kunnig personal samtycker övriga företagare, även om ingen av dem har haft 

någon frekvent kontakt med den. Hansson framhäver vikten av en bra support genom att säga 

“jag menar fungerar inte supporten så är det ju katastrof”. En annan fördel Hansson nämner är 

den månadsvisa betalningen istället för årsvis, vilket även Vågesjö och Klaesén instämmer om. 

Hanson menar att e-bokföring är prisvärt när han jämför med det datorbaserade programmet han 

använde innan. Vågesjö berättar att han inte lade någon vikt vid pris när han köpte programmet, 

men tycker det håller en rimlig nivå. Både Klaesén och Holmgren beskriver att priset påverkade 

dem när de skulle börja bokföra och samtycker med Vågesjö att det håller en rimlig nivå. Klasén 

tycker vidare att det är bra att priset varierar efter de funktioner han vill använda. Han förklarar 
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att företagare kan ha bara funktionerna fakturering och offert, men att det kan utökas till hela 

programmet. 

  

4.1.5 Nackdelar med e-bokföring 

Bland nackdelarna nämner företagen ett antal tekniska problem. Författarna till denna uppsats 

menar dock att dessa är så pass företagsspecifika att de inte är relevanta att närmare beskriva 

med utgångspunkt för syftet i denna uppsats. Översiktligt gällde problemen felaktiga momsrap-

porter, årssaldo, problem att placera företagets logotyp på fakturan samt att tekniska problem 

uppstod så att bokföring ej kunde utföras. Gällande mer allmänna nackdelar med e-bokföring 

förklarar Vågesjö, som såg tryggheten som fördel, att han även ser den som en nackdel. Han för-

klarar att eftersom affärshändelsen ändå syns på kontoutdraget så kan han inte missa att bokföra 

den, vilket leder till att slarv med kvittohanteringen. Vidare ser han den automatiska utloggning-

en från Swedbanks internetbank med bara en minuts varning som en tydlig nackdel. I sitt bokfö-

ringsarbete blir han ibland avbruten av andra personer, exempelvis gäster, och när han sedan ska 

göra klart, har han blivit utloggad. Idag har han vant sig men ser det fortfarande som ett irrita-

tionsmoment.  

 

Klaesén belyser en nackdel för företag med husabeten, då det vid ROT-avdrag visas ett pris på 

offerten och ett annat på fakturan. Hansson anser att två stora nackdelar är dels att det inte finns 

någon modul för ekonomistyrning eller uppföljning och dels att kostnadsställeredovisningen är 

“under all kritik”. Angående avsaknaden av ekonomistyrning klargör han att det saknas en bud-

getfunktion för företagare som vill få bättre överblick. Vågesjö ser däremot inget behov av bud-

getuppföljning eftersom han fokuserar på att finna kunder. Han ser dock att budget kan bli intres-

sant i ett senare skede. Holmgren berättar att han saknar en lönefunktion då han idag hanterar 

löner i ett fristående program, vilket han anser är en onödig kostnad då det borde finnas i e-

bokföringen. Hansson däremot, som också arbetar med löneutbetalning, saknar inte en sådan 

funktion och förklarar att han inte blanda in för många delar i samma system. Vidare ser han en 

viss risk med att bokföringen finns på Internet, dock tror han inte någon är intresserad hans in-

formation. Han ser även en risk med att man kan bli uppbunden till banken. Han påpekar dock 

att han själv inte känner så men menar ändå att andra kan bli det.  

 

4.1.6 Vilka e-bokföring passar för 

Angående vilken typ av företag e-bokföring är anpassad för är företagarna överens att det är 

mindre företag. Holmgren förklarar att det är framförallt lämpligt för företagare med mindre 

kunskap i bokföring. Vågesjö och Klasén menar att antalet anställda är avgörande.  Vågesjö tror 

att för företag med upp till fem, sex anställda är e-bokföring en bra lösning medan Klaesén näm-

ner en till tre anställda, och tillägger även att omsättningen bör understiga tre miljoner. Han me-

nar att större företag har för stort flöde. Gällande varför inte andra företagare byter till e-

bokföring beskrivs två skäl, dels att de är rädda och ser det som besvärligt att lära sig något nytt 

och dels att de är vana vid sitt nuvarande system.  
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Samtliga företagare rekommenderar e-bokföring till andra företagare. Hansson menar att om han 

inte skulle rekommendera det, så skulle han själv inte använda det. Holmgren stärker sin rekom-

mendation genom att han har undersökt andra program, men trivs med e-bokföring och berättar 

att han idag rekommenderar e-bokföring till de han tror det kan passa. Vågesjö menar att efter-

som det är enkelt och tidsbesparande så är det ett bra program. Även Klaesén rekommenderar 

nära och kära om e-bokföringen, men påpekar dock att undersöka andra alternativ är viktigt. 

 

Alla företagare är positiva till e-bokföringens framtid. Hansson menar att: “Ja, det måste gå åt 

det hållet” och Klaesén säger “tror det här är framtiden. Att kommunicera på det här sättet. Det 

är överskådligt och helst som det är kopplat till bank och hela tiden till ett konto där så kan du ju 

alltid se vad det finns för likvida medel inne”. Holmgren berättar att han läst mycket om det och 

hört att e-bokföring breder ut sig. Han tror på det så länge programmet inte blir för avancerat. 

Han menar att edet är ett program för de som inte har så stor kunskap inom bokföring och att de 

bör hålla kvar det på den nivån. Vågesjö säger gällande e-bokföringens framtid att “den är jätte-

ljus skulle jag tro” men skulle gärna se att den var ihopkopplad med andra institutioner, så som 

den är med Skatteverket. 

 

4.2 Externa aktörer inom e-bokföring 
Nedan presenteras de externa aktörer inom e-bokföring som intervjuades i studien. Därefter föl-

jer en sammanställning av intervjuerna som i stort motsvarar den uppdelning som gjordes bland 

företagarna. Först presenteras de externa aktörernas arbete gentemot kunder inom e-bokföring, 

därefter respondenternas syn på fördelar och nackdelar med e-bokföring som följs av en redogö-

relse för deras syn på vilka företag e-bokföring passar för. 

 

4.2.1 Presentation av de externa aktörerna 

Sara Widerström är auktoriserad redovisningskonsult och kundansvarig på LRF Konsult i 

Kalmar. Hon arbetar mest med bokslut, deklarationer och rådgivning samt bokför en del i e-

bokföring åt kunder, vilket hon gjort sedan. Hon har arbetat med e-bokföring sedan 2003. LRF 

Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 1 500 medarbetare och 

135 kontor över hela landet (LRF Konsult, 2012). 

 

Ida Gunnarsson är företagsrådgivare på Handelsbanken i Kalmar. Handelsbanken har kontor i 

Sverige, Danmark, Finland, Norge samt Storbritannien och riktar sig till både företags- och pri-

vatkunder (Handelsbanken, 2012). Handelsbanken erbjuder e-bokföring till sina företagskunder. 

 

Mathias Stockman är företagsrådgivare för små och medelstora företag på Swedbank i Nybro. 

Swedbank finns i Sverige, Estland, Lettland och Litauen samt vänder sig till företag och privat-

personer (Swedbank, 2012).  
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Stefan Fridén är säljare på SpeedLedger AB. Han har i sitt arbete kontakt med banker,  reser 

runt till dem och informerar om e-bokföring på olika informationsträffart. SpeedLedger AB 

grundades år 2000 och är störst i Sverige på internetbaserad bokföring (SpeedLedger, 2012a). De 

erbjuder både bokförings- och faktureringsprogram till framförallt småföretagare och föreningar 

(SpeedLedger, 2012a). Mer information om SpeedLedger e-bokföring finns i bilaga 1. 

 

Peter Billberg och Ann-Kristin Nilsson är affärs- och finansieringsrådgivare på Almi Företags-

partner i Kalmar där de arbetar med nyföretagare, mentorprojekt samt hjälper företag med finan-

siering. Nilsson förklarar att Almi Företagspartner strävar mot att "skapa möjligheter för alla 

bärkraftiga idéer och företag att utvecklas", bland annat genom kundträffar som kommuner står 

som värd för. Både Billberg och Nilsson poängterar att Almi Företagspartner inte ger råd angå-

ende val av leverantör av bokföringsprogram till företagare. Almi Företagspartner arbetar för att 

främja näringslivets utveckling, men ska inte konkurrera med den privata marknaden utan funge-

ra som ett komplement till den (Almi Företagspartner, 2012). 

 

4.2.2 Arbetet med e-bokföring gentemot kunder 

På frågan hur respondenterna arbetar gentemot sina kunder, i arbetet med e-bokföring, beskriver 

Fridén att i hans arbete på SpeedLedger åker han runt till banker på kundträffar som genomförs i 

samarbete med dem. Dit bjuder banker in företagare som är intresserade av att börja med e-

bokföring. Han berättar att efter en sådan kundträff brukar en stor andel välja e-bokföring. 

SpeedLedger har startat ett nätverk av redovisningskonsulter som kallas eKRAFT, där bland 

annat LRF Konsult ingår. Dessa redovisningskonsulter finns listade på SpeedLedgers hemsida 

och är ofta med på kundträffar. Redovisningskonsulterna erbjuder starthjälp till kunder och hjäl-

per dem med inställningar och att komma igång med bokföring. 

 

Gunnarsson berättar att till Handelsbanken kommer en representant från SpeedLedger på besök 

och håller utbildningar för bankens personal ibland samt deltar på kundträffar som anordnas för 

bankens kunder. Även Stockman på Swedbank har varit med och anordnat sådana kundträffar för 

bankkunder han tror e-bokföring passar, men berättar att kunden inte alltid deltar på dessa träffar. 

Eftersom det finns bra visningsmaterial på SpeedLedgers hemsida händer det att han själv visar 

kunden så att den kan bilda sig en uppfattning om e-bokföring. Han menar att det är upp till 

handläggaren att presentera e-bokföring för kunden, och att presentationen är avgörande för hur 

många som väljer det. Själv presenterar han det för företag han tycker det passar, men visar det 

alltid för nyföretagare. Banken säljer in programmet som en del i ett koncept, men samtidigt på-

pekar han att det är "alltid den som sitter i förarsätet som bestämmer." 

 

På Handelsbanken får Gunnarsson frågor angående bokföring från företagare, som ofta har en 

lista med frågor om vart de ska vända sig och menar att "banken ska svara på allt". Hon upple-

ver att det är få av hennes företagskunder som känner till e-bokföring, men hon brukar i sitt arbe-

te ta upp det med kunder när de tillsammans diskuterar redovisning. Särskilt om företaget är en 

enskild näringsverksamhet brukar hon gå in på SpeedLedgers hemsida och ha en liten introduk-
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tion för företagaren och visa som ett alternativ hon rekommenderar. Hon menar att det är lättare 

att förstå om någon visar produkten. För Fridén där det är en del av hans arbete att demonstrera 

programmet för kunder menar att det blir tydligare för kunden att få det demonstrerat för sig, och 

de delar i bokföring som brukar upplevas svåra upprepar han flera gånger.  

 

Widerström menar att de på LRF Konsult är relativt duktiga på att marknadsföra e-bokföring 

som ett alternativ. Hon berättar exempelvis att hon har varit med på starta-eget-kurser och berät-

tat om e-bokföring. Samtidigt nämner hon att även personal på banker, framför allt Swedbank, 

varit duktiga att marknadsföra det. Bank och redovisningskonsulter är enligt henne vanligaste 

sätten kunder får kännedom om e-bokföring. Fridén menar att den vanligaste vägen som Speed-

Ledger får nya kunder är via banker, men många besöker även deras hemsida. Widerström för-

klarar vidare att det enligt henne är ovanligt att företagare fått tips om det från andra, men tilläg-

ger att i takt med att e-bokföring sprider sig kommer det troligtvis bli mer vanligt förekomman-

de. Gunnarsson menar att andra företagares rekommendationer vägs in och hon tror att företagare 

frågar varandra. Både Gunnarsson och Stockman menar också att till exempel en revisor eller 

redovisningskonsults ord väger tyngre än bank i val av bokföringsprogram. Stockman utvecklar 

det med att om en revisor förespråkar ett program till kunden så väljer kunden antagligen det 

programmet. Medan Nilsson på Almi Företagspartner tror att många som använder e-bokföring 

har varit i kontakt med sin bank och fått upplysningar om det därifrån och att bankens ord väger 

tungt, eftersom företagen får finansiering därifrån. Hennes kollega Billberg menar att det kan 

vara avgörande om företagaren känner någon som använder ett annat bokföringsprogram och 

som erbjuder sig att hjälpa till inledningsvis. Om en företagare hör någon förespråka ett program 

tror han att det påverkar företagare, särskilt de som inte har egen erfarenhet lyssnar på andra. 

Gunnarsson nämner även att hon tror att det spelar roll att det finns andra program som mark-

nadsför sig stort och att många därför väljer dem.  

 

4.2.3 Fördelar med e-bokföring 

När vi ber respondenterna förklara e-bokföring så framhåller alla enkelheten i programmet. Bill-

berg förklarar det som "ett enkelt bokföringssystem som är kopplat till banken... man bokför kon-

toutdraget helt enkelt". Widerström på LRF Konsult menar att den stora fördelen med e-

bokföring gentemot datorbaserad bokföring är enkelheten, som definierar e-bokföring mest. 

"Den stora fördelen med e-bokföring är ju inte att den är internetbaserad utan det är att den är 

så enkel. Sen enkelheten kräver att den är internetbaserad. För att man ska få det här med kon-

toutdraget och så. Men det är inte internetbaseringen i sig som är det viktiga utan det är kopp-

lingen till kontoutdraget, det är 75 procent av fördelen." Hon förklarar att om företagets alla 

händelser går över företagskontot är de med på kontoutdraget där de sedan bokförs. På så vis kan 

företagaren inte missa att bokföra någon händelse. Friden på SpeedLedger påpekar att det som 

sker på bankkontot är det som kommer med i bokföringen och att bokföringen alltid är avstämd 

med bankkontot. Även Gunnarsson menar att "det är ett smidigt sätt och man missar inga faktu-

ror". Hon anser ändå att den största fördelen med e-bokföring är att den sparar tid. 
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Fridén på SpeedLedger menar att syftet med e-bokföring är att företagaren ska kunna göra den 

löpande bokföringen själv och på så vis spara pengar. De vänder sig till småföretagare som vill 

bokföra själva, men inte har tid eller viljan att lära sig så mycket. Han menar att en företagare 

kan med e-bokföring spara 60-80 procent av bokföringsarbetet. För de som helt saknar bokfö-

ringskunskap berättar han att det finns en support att vända sig till, men finns en viss kunskap går 

bokföringen lättare. Widerström framhäver att med e-bokföring behöver företagaren inte vara så 

bokföringskunnig. Hon uppmuntrar sina kunder att göra bokföringen själva och anser att de tjä-

nar på det i längden. Men för att kunna bokföra i andra bokföringsprogram så behöver företaga-

ren lära sig bokföring. "Folk tror att bara man skaffar sig ett bokföringsprogram så är den biten 

löst men så är det inte. Men lite är det så om du skaffar e-bokföring. Att du löser rätt så mycket 

faktiskt." Stockman nämner att det ibland kan vara lite besvärligt att komma igång med e-

bokföring om direkta bokföringskunskaper saknas, men då brukar han rekommendera att LRF 

Konsult hjälper till att lägga upp kontoplaner och så vidare, så företagaren kommer igång, men 

sedan brukar det fungera bra. 

 

Både Gunnarsson och Widerström menar att genom att göra bokföringen själv så finns pengar att 

spara. De kunder som väljer att bokföra själva gör det enligt Widerström i syfte att spara pengar. 

Samtidigt menar hon att de första åren en företagare bokför själv blir det ofta inte billigare, efter-

som de inte gör helt rätt. Hon anser att med  e-bokföring så ökar chansen att det blir rätt. Hon 

förklarar att "du måste inte förstå bokföringens grunder, men ändå du kan ändå sköta din bokfö-

ring till en viss nivå i alla fall. Du kan alltså göra ett helt års bokföring och du vet inte vad debet 

och kredit är". Samtidigt tillägger hon att företaget inte får vara för stort och förklarar att företag 

som använder faktureringsmetoden behöver ha mer förståelse för bokföring än vid kontantmeto-

den. De som väljer e-bokföring tror hon gör det för att det ser lätt ut, de  tar det lättare till sig och 

det blir mindre fel. Då kan LRF Konsult istället erbjuda tjänster som ger kunden mer värde än 

löpande bokföring. 

 

Widerström förklarar vidare att en viktig fördel med e-bokföring är den automatiska säkerhets-

kopieringen. Även Stockman nämner säkerheten som en viktig fördel och att inte behöva ta sä-

kerhetsbackup, vilket innebär att om datorn där bokföringen finns försvinner, så finns informa-

tionen på en extern server. Även Gunnarsson ser tekniska fördelar, eftersom företagare inte be-

höver vara rädda för att datorn ska gå sönder, samt att de inte behöver installera något program 

på sin dator. Widerström ser även som fördel att alltid ha den senaste versionen av bokförings-

programmet. Det är enligt henne vanligt bland de som har andra bokföringsprogram att de inte 

uppdaterar sina program när det kommer nya versioner. Då kan problem uppstå vid exportering 

av bokföring mellan kunden och henne, eftersom kunden har den gamla versionen och hon den 

nya. 

 

En fördel som återkommer bland respondenterna är supporten hos SpeedLedger. Stockman på 

Swedbank nämner exempelvis att han hört från kunder att de är nöjda med supporten som vet 



4. Erfarenheter av e-bokföring  

 

40 
 

svaret på företagarens fråga direkt. Fridén menar att supporten på SpeedLedger är viktig samt att 

beskriver att den har generösa öppettider och korta kötider. Gunnarsson menar att för dem med 

bristande kunskap inom bokföring är supporten viktig eftersom de kan få hjälp med problemen. 

Även Widerström har i sitt arbete på LRF Konsult varit i kontakt med SpeedLedgers support och 

tycker att den är bra i jämförelse med andra, både vad gäller kort väntetid och personalens kun-

skap. 

 

Stockman menar att hans arbete på Swedbank förenklas av e-bokföring, eftersom det är smidigt 

att ta fram preliminära bokslut och delrapporter och att få en överblick av företaget. Han berättar 

att arbetet underlättas då han tillsammans med kunden kan se bokföringen, utan att kunden be-

höver ha med sig sin dator. Widerström berättar att hon i sitt arbete på LRF Konsult också ser 

fördelar med att hon och kunden har tillgång till bokföringen samtidigt. Hon kan då erbjuda kun-

den hjälp oavsett var hon befinner sig. Stockman tillägger slutligen att bara för att företaget har 

e-bokföring så behöver den inte göra bokföringen själv. Företagaren kan fortfarande anlita en 

redovisningskonsult, men med e-bokföring har företagaren tillgång till bokföringen och kan följa 

det som sker. 

 

På frågan om pris svarar flera respondenter att e-bokföring har en rimlig prisnivå och enligt 

Gunnarsson är det ingen som har sagt "oj, vad dyrt det är", men Widerström nämner en nackdel 

med priset då företag med e-bokföring betalar per företag. Om företagaren har flera företag, vil-

ket inte alls är ovanligt, så blir e-bokföringen dyr jämfört med andra bokföringsprogram där ofta 

upp till tio företag kan bokföras i samma program. Fridén beskriver att det dock finns gruppli-

censer för sådana situationer. Då kan företagaren ha upp till åtta företag på samma licens, och 

flera företagsgrupper är möjliga. Billberg på Almi Företagspartner menar att e-bokföring är i 

samma prisnivå som andra program för samma målgrupp så det är inte priset som avgör, och 

Nilsson tillägger att hon tror enkelheten är viktigare än priset.  

4.2.4Nackdelar med e-bokföring 

När vi ber respondenterna nämna nackdelar med e-bokföring så nämner flera att enkelheten även 

innebär vissa begränsningar. Gunnarsson på Handelsbanken nämner  att anpassningen till mindre 

företag kan ses om en nackdel, men hon anser inte att det är det eftersom SpeedLedger profilerar 

sig så. Hon förklarar vidare att många större företag antagligen väljer något annat program där 

det finns möjlighet att skicka och ta emot betalningar på fil, vilket det inte finns möjlighet till i e-

bokföring. Även Widerström på LRF Konsult pekar på att e-bokföring inte passar större företag. 

Hon nämner exempelvis att det är ett avskalat program och att det inte finns mycket extrautrust-

ning som hon ibland saknar men "så länge man inte behöver göra nåt extra så är det bästa pro-

grammet man kan skaffa, tycker jag". Hon förklarar att för företag som bokför med kontantme-

toden är det inga svårigheter. Med faktureringsmetoden fungerar det dock inte alltid optimalt, 

speciellt om företaget har dålig likviditet och får avvisade betalningar i internetbanken. Dessa 

påverkar bokföringen och hon menar att de är besvärliga att reda ut det. Flera av respondenterna 

nämner även några rent tekniska problem i programmet. Widerström berättar om flera program-
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fel hon anser borde kunna åtgärdas. Hon nämner problem vid att lägga upp nya konton som inte 

finns, problem med att få offert och fakturering att stämma vid ROT-avdrag, men tillägger att 

flera sådana fel endast berör ett fåtal företag. Även Stockman berättar att han har hört från någon 

kund att det saknas vissa funktioner. 

 

Fridén från SpeedLedger nämner Internet, och att det ibland kan innebära problem om internet-

uppkoppling är instabil, som en nackdel. Widerström berättar att när e-bokföringen lanserades så 

användes modem och internetuppkopplingen kunde brytas ibland. Men idag är det enligt henne 

inget problem, inte ens för de som bor långt ute på landet. Inte heller Stockman på Swedbank ser 

några problem då Internet är utbyggt och finns nästan överallt. Han menar att det finns en viss 

rädsla för Internet. Det är dock mer generellt kring Internet, och det har inte varit något specifikt 

för e-bokföring. Inte heller Widerström har hört något sådant från sina kunder. Hon tror samti-

digt att de som börjar använda e-bokföring inte tillhör kategorin som "tror att deras kort skim-

mas varenda gång de använder det". Det är inte heller någon som sagt att de inte vill att hon ska 

ha tillgång till bokföringen över Internet. Fridén på SpeedLedger får ibland frågan om säkerheten 

på Internet av kunder. Han förklarar då att bokföringen sparas på servrar i sju år och om något 

händer så finns backup. Inte heller Gunnarsson har hört företagare vara skeptiska mot bokföring 

på Internet, men hon tror att det säkert finns. Samtidigt påpekar hon att det finns möjlighet att 

spara sin bokföring på dator och därmed kan företagaren välja att ha bokföringen både på Inter-

net och på egen dator. 

 

4.2.5 Vilka e-bokföring passar för? 

Fridén på SpeedLedger menar att e-bokföring lämpar sig för de flesta företagsformer och nämner 

aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag samt föreningsverksamheter. På frågan hos vilka 

branscher e-bokföring är vanligt förekommande svarar han att det fungerar för de flesta men är 

vanligt bland teknisk konsultverksamhet, jordbruk, hälsa och sjukvård, data, IT, telekommunika-

tion samt detaljhandel. Vidare förklarar han att det är små och medelstora företag som använder 

e-bokföring, från enmansföretagare till upp till tio anställda, och menar att det inte är anpassat 

för stora företag som exempelvis Volvo. Stockman förklarar att e-bokföring är relevant i hans 

arbete som företagsrådgivare mot små och medelstora företag. Han menar att e-bokföring lämpar 

sig bäst för enskilda firmor och aktiebolag, och fungerar utmärkt att använda inom branscher 

som lantbruk, skogssektorn, handel och tillverkning. 

 

Det bekräftas av Widerström på LRF Konsult som förklarar att e-bokföring idag används av alla 

företagsformer i alla branscher. Bland hennes kunder som använder e-bokföring är variationen 

stor. Från den enskilda firman utan anställd som bokför själv med bokslutsmetoden med 10-15 

bokföringshändelser varje månad till större kunder med fyra-fem anställda som bokför enligt 

faktureringsmetoden och fakturerar en del. Enligt Billberg på Almi Företagspartner passar e-

bokföring de minsta företagen med färre bokföringshändelser och kostnadsslag. Han menar att 

vartefter företagen växer, anställer fler, fakturerar mer, får företagen mindre tid till bokföring och 

brukar ta hjälp med den. Widerström förklarar vidare att det är en stadig tillströmning av kunder 
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till e-bokföringen, framförallt märktes en ökning efter år 2008. De flesta som väljer e-bokföring 

är främst nya företagare, och generellt yngre kunder. Stockman på Swedbank tillägger att e-

bokföring passar nystartade företag, som inte har kunskap om bokföring. Även Gunnarsson me-

nar att det främst är nyföretagare som börjar med e-bokföring, eftersom andra företagare ofta 

sedan tidigare använder ett annat program. Widerström förklarar att hon sällan marknadsför e-

bokföring till företagare som redan använder ett annat program men "kommer det en som startar 

företag idag, då tror jag att jag skulle marknadsföra e-bokföring alla dagar i veckan framför de 

andra programmen". 

 

Gunnarsson på Handelbanken upplever att som nyföretagare kommer val av bokföringsprogram i 

andra hand, efter de frågat om företagskonto och bankgironummer. Sista frågan från kunden är 

ofta: "hur ska jag göra med det här nu då?" Hon berättar att företagare ofta ser bokföring som 

tråkigt och menar att "de vill ju göra sin grej, sin affärsidé". Samtidigt är de medvetna om att 

bokföring är nödvändigt. Hon förklarar att när mindre företag väljer bokföringsprogram vill de 

ha något enkelt, eftersom de ofta inte är så intresserade av ekonomi. Enligt Stockman är det 

många som oroar sig för bokföring, att ta fram balans- och resultaträkningar samt momsrappor-

ten som många småföretagare är nervösa över. Han menar att alla företagare inte har intresse av 

siffror, och som egenföretagare är de inriktade på företagets kärnverksamhet och vill fokusera på 

det. 

 

Enligt Nilsson på Almi Företagspartner är många företagare är rädda för bokföring på grund av 

bristande kunskaper och är oroliga för att göra fel. Gällande kunskapsnivån bland nyföretagare 

menar hennes kollega Billberg "de börjar från noll". Sedan finns det de som är helt ointresserade 

av administration som väljer att lägga bort bokföringen helt. Vid frågan om hur prioriterat bokfö-

ringen är för företagen svarar han att ett företags fokus behöver var på kunderna, annars har de 

inget att bokföra. Därför väljer många företagare som har mycket att göra att lägga bort bokfö-

ringen. Samtidigt anser Billberg att det finns fördelar med att göra bokföringen själv eftersom det 

ger företagaren en bättre överblick av företaget, än vad en resultatrapport från en redovisnings-

konsult någon gång i månaden ger.  

 

På frågan hur vana nya användare av e-bokföring är vid datorer och Internet svarar responden-

terna att det idag inte är några större problem. Enligt Stockman och Gunnarsson har idag nästan 

alla deras företagskunder och föreningar internetbank och Widerström menar att de flesta av 

hennes e-bokföringskunder har internetbank sedan innan och är vana vid det. Billberg på Almi 

Företagspartner menar att han inte har stött på någon som inte har Internet, utan många förstår att 

det är nödvändigt i företag. Han tror inte heller att det finns en rädsla för Internet. Det var vanli-

gare förr då säkerheten inte var lika hög, men idag använder många internetbank privat och då 

litar företagare på säkerheten även gällande bokföring. 
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5. ANALYS 

 
et femte kapitlet består av en analys av erfarenheter från verkligheten och den teoretiska refe-

rensramen för att finna de faktorer som påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring. 

Respondenternas svar jämförs med den teoretiska referensramen för att finna likheter och skill-

nader. Först analyseras köpbeslut i företag, följt av spridning och adoption av innovationer och avslut-

ningsvis molntjänster.

 
 

I den teoretiska referensramen beskrevs inledningsvis skillnader mellan små och stora företag 

inom olika områden. Författarna redogör att småföretag oftast både ägs och leds av samma per-

son (Storey & Greene, 2010). För småföretag är ledaren en central person och dennes erfarenhet, 

kompetens och skicklighet är avgörande för företaget (Johannisson & Lindmark, 1996). Lee-

Ross och Lashley (2009) menar att småföretagare behöver förhålla sig till en begränsad mängd 

resurser, vilket leder till att mer kortsiktiga beslut tas. 

 

5.1 Köpbeslut i företag 
Pickle och Abrahamson (1990) menar att vid beslut i småföretag är det en konkurrensfördel att 

företagsledaren tar rätt beslut, även vid inköp. Författarna beskriver köpbeslut i småföretag som 

en process bestående av att köpa rätt kvalitet i lagom kvantitet till bästa pris, vid rätt tidpunkt från 

rätt återförsäljare. Nedanstående analyseras hur Pickle och Abrahamsons fem faktorer påverkat 

studiens företag i beslut att införa e-bokföring. 

5.1.1 Kvalitet  

Enligt Pickle och Abrahamsson (1990) är det vid inköp viktigt att företag i fråga om kvalitet tar 

hänsyn till vilka krav de har på produkten, vad den ska användas till och vilka funktioner den bör 

ha. Efter intervju med företagarna bedömer vi att denna faktor till viss del har påverkat företa-

garna. Vi ser exempelvis att företagets storlek, som beskrevs i referensramen, ställer olika krav 

på bokföring. Flera av de respondenterna, framförallt de externa aktörerna, menar att e-bokföring 

är bäst anpassad för småföretag med färre anställda och mindre antal bokföringshändelser. Wi-

derström på LRF Konsult menar att e-bokföring är bäst anpassad för företag som bokför med 

kontantmetoden, då faktureringsmetoden är mer komplicerad. Ingen av företagarna har nämnt att 

de i val om bokföringsprogram tog hänsyn till företagets storlek. Det anser vi bero på att samtli-

ga företag är så små att de inte behöver hantera många bokföringshändelser att det upplevs kom-

plicerat. Att det främst är de externa aktörerna och inte företagarna själva som anser att företa-

gets storlek påverkar menar vi beror på att företagarna i studien när de valde bokföringsprogram 

inte hade stor erfarenhet av bokföring. Därmed känner de inte heller till varken de krav som 

ställs eller vad som bör beaktas i val av bokföringsprogram. 

 

Vi ser dock en tydligare tendens i att företagarna utgått från de behov av bokföringsprogram som 

företaget har, exempelvis genom att lägga till fakturering. Flera av respondenterna påpekar att e-
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bokföring, på grund av enkelheten, är ett begränsat program. Det är främst de externa aktörerna 

som påpekar att det saknas funktioner. Det anser vi beror på att de dels har större kunskap om 

bokföringsprogram generellt och därmed har andra program ett jämföra med. Respondenten som 

saknar flest funktioner är Widerström på LRF Konsult. Anledningen bedömer vi är att hon är den 

av respondenterna som använder programmet och dess funktioner mest, och därmed upptäckt de 

begränsningar som finns. Eftersom hon bokför åt fler företag med olika förutsättningar upptäcker 

hon även sådant som endast berör ett fåtal företag. Även företagarna i studien nämner att de sak-

nar en del funktioner, som exempelvis efterföljande analys och lönefunktion.  

 

Utifrån intervjuer med företagarna upplever vi att de har utgår från sig själva, sitt intresse och sin 

kunskap inom bokföring. Tre av de fyra företagarna hade när de började med e-bokföring inga 

tidigare erfarenheter av bokföring men menar att e-bokföring är enkelt. Därmed ser vi tydliga 

mönster att företagare som saknar kunskap inom bokföring, men ändå har intresse av att bokföra 

själva, efterfrågar enkelhet när de väljer e-bokföring. Detta menar vi inte endast gäller bland fö-

retagarna i studien utan även andra företagare vid val av bokföringsprogram.  

5.1.2 Kvantitet 

Begreppet kvantitet som beskrivs i referensramen handlar om att varken köpa för stor eller för 

liten mängd av en produkt. Denna faktor menar vi inte påverkat företagarna i studien, då ingen 

av dem nämner något vi kan relatera till denna faktor, vilket vi bedömer bero på att vid köp av 

bokföringsprogram handlar det inte om att köpa rätt mängd, då endast ett program köps. Denna 

faktor anser vi däremot är viktig i andra former av köpbeslut, exempelvis material, där företaget 

kan drabbas av minskad produktion om material saknas i lager samt att material förstörs vid för 

lång lagerhållning.  

5.1.3 Pris 

I referensramen beskrivs att pris är en viktig faktor vid inköp, men att finna lägsta pris nödvän-

digtvis inte är viktigast. Samtliga respondenter har vidrört priset på e-bokföring i intervjuerna. 

Två av företagarna jämförde inte priset på e-bokföring med datorbaserade program innan beslut 

togs. Den ena företagaren var så tidig att införa e-bokföring, att vi tror att det endast fanns ett 

fåtal alternativ att välja mellan. Dessutom fick han erbjudande från sin bank att prova e-

bokföring gratis. Den andre företagaren, som inte heller jämförde priser, fick rekommendationer 

från sin redovisningskonsult att använda e-bokföring. De två övriga företagarna i studien jämför-

de däremot priser med andra program. Vi bedömer att skillnaden beror på att när de två sist-

nämnda införde e-bokföring, hade det blivit vanligare och därmed fanns större möjlighet till jäm-

förelse med andra alternativ. För en av företagarna var priset viktigt då han fann att för honom 

var e-bokföring det billigaste alternativet. I jämförelse med andra företagare i studien har han 

inte fått rekommendationer från någon bank eller redovisningskonsult. Vi ser en tendens till att 

de som får rekommendation om e-bokföring från någon annan än bankman eller redovisnings-

konsult tenderar att jämföra priser mer. Två av företagarna nämner dessutom de månadsvisa be-

talningarna som en fördel. Det menar vi stämmer med den teoretiska referensramen där Lee-Ross 
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och Lashley (2009) förklarar att småföretagare har mindre resurser, vilket gör att vi upplever att 

det är en fördel med månadsvisa betalningar för småföretagare. Flera av respondenterna påtalar 

att e-bokföring håller en rimlig prisnivå, och därav gör vi bedömningen att det för företagarna i 

studien inte varit något som de lade någon större vikt vid, utan även andra faktorer påverkade.  

5.1.4 Tidpunkt 

I referensramen beskrivs vikten av att inköp sker vid rätt tidpunkt. Eftersom respondenterna i 

studien inte har nämnt tidpunkt för köp av bokföringsprogram, så anser vi att det är en faktor 

som inte påverkade dem. Anledningen till det menar vi är att e-bokföring är en tjänst som till 

skillnad från en produkt, inte finnas i lager. Därför behöver företag som ska köpa denna form av 

produkt inte vara orolig för att den är slut hos leverantören, och den blir inte heller förstörd av 

för lång lagerhållning. Företagarna i studien köpte ett bokföringsprogram när de var i behov av 

ett och därefter menar vi att det inte behövs köpas in på nytt. Därmed upplever vi att det är något 

som gäller generellt hos företagare i val av e-bokföring, och inte endast företagarna i studien. 

Företagarna har inte berört val av tidpunkt för anskaffningen, men vi gör bedömningen att flera 

av företagarna har berört den tidpunkten på så sätt att de är olika snabba på att ta till sig innova-

tioner. Detta kan läsas mer om senare i analysen vid analys av spridning och adoption av innova-

tioner.   

 5.1.5 Återförsäljare 

Den sista faktorn som beskrivs i referensramen handlar om återförsäljares betydelse och vikten 

av att välja rätt återförsäljare vid inköp. Eftersom det för företagarna i studien var banker och 

redovisningskonsulter som var de vanligaste informationsspridarna av e-bokföring kommer det i 

analysen vara SpeedLedger AB men även LRF Konsult, Swedbank och Handelsbanken som räk-

nas som återförsäljare. Vi har valt att inte inkludera Almi Företagspartner eftersom de har en 

neutral ställning till bokföringsprogram och dess leverantörer. 

 

Som beskrivs i referensramen får företagsledarens personliga kontaktnät särskild betydelse i 

småföretag. Tre av företagarna i studien har infört e-bokföring efter rekommendation från an-

tingen bank eller redovisningskonsult, medan den fjärde fick rekommendation från en företagare 

på en starta-eget-kurs. Vi ser därmed att det är vanligt att antingen företagets kontakt på banken 

eller redovisningskonsulten är den som rekommenderar e-bokföring. Det bekräftas dessutom av 

flera av de externa aktörerna som menar att dessa två, bank eller redovisningskonsult, än så länge 

är de vanligaste informationsspridarna. Vi menar att det finns en naturlig förklaring till detta då 

SpeedLedger samarbetar med banker och redovisningskonsulter. Dessa kommer i sitt arbete i 

kontakt med företagare och har möjlighet att rekommendera e-bokföring till lämpliga företagare.  

  

I referensramen beskrivs att speciellt småföretagare tenderar skapa närmare relation till leveran-

törer, samt lita på deras råd och rekommendationer. Vi ser en tendens till att de företagare som i 

hög grad fått rekommendationer från antingen banken eller redovisningskonsult i mindre omfatt-

ning söker efter information kring alternativ, än de som fått rekommendationer om e-bokföring 
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från exempelvis andra företagare. Vi får uppfattningen att de tre företagare som använt e-

bokföring under flertalet år byggt en relation till sin redovisningskonsult. Ett par av dem påtalade 

dessutom att det varit problematiskt när den tidigare redovisningskonsulten slutade och de fick 

en ny som inte var insatt i e-bokföring. De tre företagarna som drivit företag några år talade un-

der intervjuerna gott om sin redovisningskonsult som de känner förtroende för och litar på. Vi 

menar att då en sådan företroendefull relation uppstår mellan företagsledaren och personer i före-

tagets omgivning litar de på deras råd i frågor om bokföringsprogram. En av företagarna var 

dessutom personlig vän med sin kontakt på LRF Konsult vilket vi bedömer gav företagaren stör-

re anledning för företagaren att lita på dennes rekommendationer angående e-bokföring.  

 

Gunnarsson på Handelsbanken berättar att många nyföretagare har med sig en lista gällande di-

verse frågor till henne, däribland val av bokföringsprogram. Holmgren vände sig till den bank 

där han tidigare var privatkund vid start av sitt företag. Därav gör vi bedömningen att för nyföre-

tagare som inte har en befintlig kontakt med en redovisningskonsult, blir banken istället en viktig 

aktör. Eftersom både redovisningskonsulter och banker har en rådgivande funktion, anser vi att 

de inger en slags legitimitet vilket gör att företagare inte reflekterar över grunden till rekommen-

dationen. Företagare förhåller sig därför inte kritisk till det som sägs. Det menar vi tyder på att 

bankens eller redovisningskonsultens råd värderas högt i frågor som rör företaget och som före-

tagsledaren anser sig ha bristande kunskaper i. 

 

5.2 Spridning och adoption av innovationer 
I den teoretiska referensramen beskriver Rogers (1995 s. 10) spridning av innovationer som “den 

process genom vilken en innovation kommuniceras genom vissa kanaler över tid mellan med-

lemmar i ett socialt system”. 

 

5.2.1 Innovation 

Hur snabbt en innovation adopteras kan enligt Rogers (1995) förklaras av innovationens relativa 

fördelar, dess kompabilitet och komplexitet, samt möjlighet att prova på och observera innova-

tionen. Alla dessa egenskaper har respondenterna nämnt under intervjuerna, vilka analyseras 

nedan. 

 

Relativa fördelar 

Relativa fördelar handlar enligt Rogers (1995) om att innovationen upplevs bättre jämfört med 

de alternativ som finns att tillgå, och kan ibland mätas i ekonomiska termer. Samtliga responden-

ter som deltagit i studien nämner flera fördelar med e-bokföring gentemot datorbaserade alterna-

tiv. Ingen av företagarna nämner dock dessa fördelar i ekonomiska termer, förutom pris som har 

berörts tidigare i analysen. Detta bedömer vi bero på att tre av dem inte hade tidigare erfarenhet 

av bokföring, och har därmed inte lika stor möjlighet att jämföra med andra bokföringsprogram. 

Vi menar att de därför vid val av e-bokföring lagt större hänsyn vid mjuka faktorer. Enligt Ro-

gers (1995) är även andra relativa fördelar än de som mäts i ekonomiska termer viktiga, så som 

exempelvis användarvänlighet. Denna typ av relativa fördelar har samtliga respondenter nämnt 
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under intervjuerna. Alla utom en av respondenterna nämner bankkopplingen som en fördel och 

vi menar att på grund av bankkopplingen följer flera andra fördelar. Flera av respondenterna, 

både företagare och externa aktörer, påpekar att med bankkopplingen blir bokföringen enklare, 

och enkelheten nämner åtta av de tio respondenterna som en viktig fördel med e-bokföring. Sju 

av respondenterna påpekar att företagaren därmed inte behöver stor kunskap inom bokföring för 

att kunna bokföra själv, och samtliga externa aktörer nämner enkelheten när de definierar e-

bokföring. Att sådana faktorer som användarvänlighet och enkelhet är betydelsefulla bedömer vi 

bero på att flera av företagarna i studien har mindre erfarenhet av bokföring. Vi ser därmed ten-

denser till att de som väljer e-bokföring är småföretagare med liten eller ingen kunskap inom 

bokföring. Som beskrivs i referensramen har småföretagare begränsade finansiella medel och 

flera av de externa aktörerna påpekar att det finns fördelar för företagaren att sköta bokföringen 

själv, exempelvis genom kostnadsbesparing av konsultavgifter och att den löpande bokföringen 

ger företagaren bättre överblick över sin verksamhet.  

 

Dessa ovannämnda fördelar med e-bokföring är endast några av de relativa fördelar som finns. 

Flera fördelar med e-bokföring och även nackdelar redogörs för senare i analysen i jämförelse 

med de fördelar och nackdelar som beskrivs om molntjänster. 

 

Kompabilitet 

En innovations andra karaktäristiska drag beskriver Rogers (1995) handlar om i vilken grad den 

är förenlig och stämmer överens med potentiella användares värderingar, tidigare erfarenheter 

och behov. Där menar vi att bland företagarna i undersökningen så hade alla ett behov av ett bok-

föringsprogram, eftersom bokföring är lagstadgat. Vi bedömer att studiens företagare har ytterli-

gare behov av bokföringsprogram än att kunna bokföra i det. Eftersom tre av företagarna sakna-

de tidigare erfarenhet av bokföring var de i behov av ett program som var enkelt och det var för 

dem en viktig faktor vid valet om e-bokföring. Vi upplever att det därför är viktigt för småföre-

tagare i allmänhet, som saknar kunskap inom bokföring, att finna ett enkelt program.  

 

Komplexitet 

Kompabilitet innebär enligt Rogers (1995) att en innovation inte bör vara svår att använda eller 

förstå. Som tidigare nämnts i analysen saknar flera av företagarna i studien tidigare erfarenhet av 

bokföring. Widerström på LRF Konsult anser att en skillnad mellan e-bokföring och vanliga 

bokföringsprogram är att för de sistnämnda behöver företagaren kunna grunderna i bokföring. 

Hon förklarar vidare att e-bokföring på grund av dess enkelhet är relativt begränsat, utan extra 

funktioner, men för småföretagare utan många bokföringshändelser är det ett lämpligt program. 

Vi gör bedömningen att e-bokföring har en lagom nivå av komplexitet, anpassad för företagarna 

som deltagit i studien och liknande småföretag.  

 

Prova på och observerbarhet 

Ytterligare två karaktäristiska drag för en innovation som beskrivs i referensramen handlar om 

möjlighet att prova på innovationen samt i vilken grad den är observerbar. Två av företagarna 
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använde sig av möjligheten att prova på e-bokföring och se hur det såg ut i en testversion innan 

beslut. Även de externa aktörerna menar att denna möjlighet är viktig i deras arbete gentemot 

kunder. Fridén på SpeedLedger förklarar att på kundträffar demonstrerar han hur e-bokföring 

praktiskt går till. Både Stockman och Gunnarsson berättar att de i sina arbeten som bankrådgiva-

re kan visa e-bokföring och menar att kunden då lättare tar det till sig och förstår. Vi upplever att 

denna möjlighet att testa e-bokföring leder till att många som är osäkra till e-bokföring lättare 

väljer det, och att det har påverkan för företag vid beslut om e-bokföring.  

 

5.2.2 Kommunikation 

Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi att e-bokföring kan ses som en innovation, eftersom 

den uppfyller de karaktäristiska drag som Rogers (1995) beskriver. Nedan analyseras övriga de-

lar som påverkar vid spridning och adoption av innovationer. 

 

I referensramen förklarar Rogers (1995) att någon som har kunskap om innovationen måste 

kommunicera den till någon som inte har samma kunskap. Som tidigare redogjort har samtliga 

företagare i studien på något sätt fått råd om e-bokföring av personer de genom sitt företagande 

kommit i kontakt med. Tre av företagarna fick rekommendation om e-bokföring via bank eller 

redovisningskonsult. Vi upplever att denna kommunikation varit av stor betydelse för företagen 

när de valt e-bokföring. Vi menar att dessa bankrådgivare och redovisningskonsulter har kunskap 

inom ekonomi och företagande, vilket gör att företagaren känner förtroende för dem och litar på 

deras kunskap och rekommendationer. En av företagarna fick rekommendation om e-bokföring 

via en företagare på en starta-eget-kurs vilket ledde till att han blev intresserad. Där menar vi att 

det istället för kunskapsnivå är rådgivarens sociala status som är avgörande. Detta beskriver Ro-

gers (1995) som en person som är relativt lik och befinner sig i samma situation som företagaren 

och som har egen erfarenhet av innovationen. Detta bedömer vi är avgörande för att en person 

som själv är osäker inför beslut lyssnar på vad personer i omgivningen, som stått inför samma 

beslut, har att rekommendera. 

 

5.2.3 Tid 

Rogers (1995) förklarar att tid är viktig i spridning och adoption av innovationer. Som beskrivs i 

referensramen berörs adoption av en innovation av begreppet tid i två aspekter; adoptionsproces-

sen samt skillnad i adoptionstakt mellan olika kategorier av individer, vilka båda analyseras ned-

an. 

 

Adoptionsprocessen 

Det tar en viss tid för en innovation att spridas och adopteras vilket Kotler och Armstrong (2012) 

benämner adoptionsprocessen. Denna process består av fem steg; kunden blir medveten om 

innovationen, börjar intressera sig för den, utvärderar och provar den innan kunden slutligen ad-

opterar den. 
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Figur 12: Adoptionsprocessen (Egen idé efter Kotler & Armstrong, 2012 s 180). 

Vi menar att samtliga företagare i studien gått från att först bli medvetna om e-bokföring till att 

de slutligen adopterat den. Däremot anser vi att det skiljer sig mellan företagen genom att de lagt 

olika stor vikt vid stegen. Samtliga företagare har blivit medvetna om e-bokföring genom re-

kommendation från olika personer, och därefter blivit intresserade. Att företagarna fokuserat 

olika på stegen i adoptionsprocessen anser vi bero på när de valde att införa e-bokföring. Den av 

företagarna som var först med att införa e-bokföring var så tidig att vi menar att det då inte fanns 

samma möjligheter att jämföra med andra program och prova på. Dessutom fick han erbjudande 

från sin bank att prova gratis några år, vilket vi menar bidrog till att det inte var intressant för 

honom att undersöka andra program varav han spendera lite tid på utvärderingssteget. Dessutom 

upplever vi att ovan nämnda skillnader beror på företaget och företagsledarens egenskaper. Som 

beskrivs i den teoretiska referensramen är företagsledarens egenskaper avgörande för småföre-

tag. Den företagare som inte heller sökte information var precis i uppstartandet av företaget och 

det fanns inte tid för informationssökning, samt att han fick en tydlig rekommendation från sin 

redovisningskonsult. Däremot uttryckte en företagare ett större intresse för att söka information 

och prova e-bokföring innan han bestämde sig, vilket vi bedömer bero på hans personliga egen-

skaper samt att han fick fler alternativ att välja mellan och ingen tydlig rekommendation. Därav 

fokusera han mer på stegen utvärdering och prov än de övriga företagarna. 

 

Skillnad i adoptionstakt mellan olika kategorier 

Som beskrivs i referensramen finns skillnader i vilken takt kunder tar till sig innovationer. Kun-

der delas in i kategorierna; innovatörer, tidiga accepterare, tidig majoritet, sen majoritet samt 

eftersläntrare. Kotler och Armstrong (2012) beskriver att innovatörerna är de första som testar 

en innovation. Dessa är äventyrliga och testar innovationer med viss risk. Till denna kategori 

menar vi att företagarna Hansson och Vågesjö tillhör. Hansson beskriver själv att han var bland 

de första som införde e-bokföring, men även Vågesjö var tidig användare. Dessa två företagare 

började använda e-bokföring innan år 2008, då det enligt Widerström började märkas en ökning i 

antalet användare. Både Holmgren och Klaesén bedömer vi tillhör kategorin tidiga accepterare. 

Enligt Rogers (1995) är dessa individer viktiga förebilder och opinionsbildare. Båda dessa före-

tagare började använda e-bokföring under år 2008 eller senare. Holmgren beskriver själv att han 

rekommenderar e-bokföring för de han anser det passar, vilket enligt referensramen är typiskt för 

denna kategori. Då vi fått uppfattningen av några av respondenterna att e-bokföring inte är sär-

skilt utbrett och många företagare fortfarande inte känner till det, anser vi att de senare kategori-

erna tidig majoritet, sen majoritet samt eftersläntrare ännu inte existerar inom e-bokföring, varför 

ingen av företagarna i studien tillhör dem. 

 

  

Medvetenhet Intresse Utvärdering Prov Adoption 
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5.2.4 Det sociala systemet 

I referensramen beskriver Rogers (1995) att vid spridning och adoption av innovationer är det 

viktigt att även studera det sociala systemet, eftersom det antingen kan underlätta eller hindra 

spridning. Författaren beskriver att det både finns opinionsledare inom ett socialt system, samti-

digt som det utanför finns konsulter som försöker påverka spridning och adoption av innovatio-

ner. 

 

Vi anser att den grupp av småföretagare som deltagit i studien ingår i ett socialt system som på-

verkar varandra. Widerström på LRF Konsult menar att det än så länge är ovanligt att företag 

blivit rekommenderade om e-bokföring av andra företag, men hon tror att det kommer bli vanli-

gare i framtiden. En av företagarna i studien har fått kännedom om e-bokföring från en annan 

företagare på en starta-eget-kurs och blev därför intresserad att undersöka det närmare. Under en 

sådan kurs där deltagarna är noviser inom företagande upplever vi att opinionsbildare är av sär-

skild vikt. Flera av respondenterna menar att nyföretagare ofta inte har lika stor kunskap i bokfö-

ring och vi bedömer att de därför lättare anammar andras rekommendationer. Samtidigt berättar 

en av företagarna i studien att han rekommenderar e-bokföring till de företagare han känner, och 

är enligt oss på så vis en opinionsbildare.  

 

De andra företagarna i studien har fått kännedom om e-bokföring via antingen sin kontakt på 

banken eller sin redovisningskonsult. Dessa båda menar vi kan ses som vad som i referensramen 

beskrivs som konsulter som står utanför det sociala systemet och påverkar individers attityd och 

beteende. Enligt Rogers (1995) ska dessa konsulter rikta sig till innovatörerna och de tidiga ac-

cepterarna eftersom de då influerar andra att adoptera innovationen. Vi bedömer att både de som 

arbetar på LRF Konsult, personal på banker och SpeedLedgers representanter kan ses som denna 

form av konsulter. Genom sin kunskap och ställning litar företagare på dem och de har stor möj-

lighet att påverka företag att välja e-bokföring. Så som framkommit genom respondenterna är e-

bokföring inte särskilt utbrett bland företagare och flera av respondenterna menar att det fortfa-

rande är få som känner till e-bokföring, varav vi bedömer att konsulters påverkan är avgörande i 

arbetet att få företag att välja e-bokföring.  

  

5.3 E-bokföring som molntjänst 
De fördelar och nackdelar som respondenterna beskriver att e-bokföring har bedömer vi inte all-

tid stämmer överens med de som karaktäriserar molntjänster. För att få en överblick över deras 

likheter och skillnader sammanställdes en tabell med samtliga fördelar och nackdelar från den 

teoretiska referensramen och intervjuerna. Denna tabell i sin helhet finns bifogad som bilaga 12. 

I tabellen presenteras de fördelar och nackdelar som berör molntjänster och kompletteras därefter 

med respondenternas svar. Vi vill förtydliga att tabellen bara är ett sätt att presentera denna ana-

lysdel på och ingen inbördes ordning förekommer. Det är de fördelar och nackdelar som nämn-

des under intervjuerna, vilket inte utesluter att respondenterna håller med om andra fördelar och 

nackdelar än de som syns i tabellen.  
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5.3.1 Fördelar med e-bokföring 

Som nämnts ovan fann vi under studiens gång att fördelar och nackdelar med molntjänster och e-

bokföring delvis är gemensamma och delvis skiljer sig åt. Gällande molntjänsters fördelar berör 

många tekniska aspekter; genom mindre behov av teknisk utrustning, bättre prestanda på datorn, 

lägre IT-kostnader, ökad kapacitet, bättre datasäkerhet och oberoende av operativsystem. Det var 

dock ingen av respondenterna som nämnde dessa egenskaper. Inte heller Barnetts (2010) åsikt 

om molntjänsters positiva effekter på miljön var någon tydlig fördel bland respondenterna. Vi 

bedömer att anledningen till att dessa fördelar inte är påtagliga för respondenterna är att småföre-

tagare inte har samma behov av IT-struktur, då de inte har avancerade IT-lösningar i sitt företag. 

Därför menar vi att det vid övergång till e-bokföring inte innebar någon besparing i form av 

mindre teknisk utrustning. Vidare har flera av företagarna ingen tidigare erfarenhet av datorbase-

rade bokföringsprogram, vilket gör att vi anser att fördelar så som förbättrad prestanda är svåra 

att relatera till. Gällande miljöaspekten bedömer vi att det inte är en påtaglig fördel för småföre-

tagare, och därför knappt nämnts.  

 

Gemensamma fördelar mellan molntjänster och e-bokföring 

En gemensam fördel mellan e-bokföring och molntjänster är priset. Miller (2009) beskriver i 

referensramen att molntjänster ofta har lägre pris än datorbaserade alternativ. Sju av de tio re-

spondenterna beskriver priset på e-bokföring som rimligt. Tre av företagarna menar att e-

bokföring är billigare än datorbaserade program medan de externa aktörerna mer framhåller att 

e-bokföring har en bra prisnivå. Flera av företagarna har inte använt något annat bokföringspro-

gram innan, vilket vi menar gör att någon noggrann jämförelse för dem är svår att göra. Dock har 

flera av dem undersökt andra program och på så vis översiktligt jämfört priser. I den teoretiska 

referensramen beskriver Pickle och Abrahamson (1990) att pris är en faktor att ta hänsyn till vid 

köpbeslut i småföretag. Både gällande inköp av bokföringsprogram och andra inköp ser vi att 

priset är betydelsefullt eftersom småföretagare enligt Lee-Ross och Lashley (2009) har begränsat 

med finansiella medel. 

 

Widerström på LRF Konsult ser en fördel med att e-bokföring är kompatibel, då hon och företa-

garna alltid har samma version av programmet. Hon menar att det kan vara ett problem med da-

torbaserade alternativ, vilket även berördes av Miller (2009) i den teoretiska referensramen. Ing-

en annan av de andra externa aktörerna har reflekterat kring detta, vilket vi upplever bero på att 

de inte dagligen arbetar i programmet så som Widerström gör. Att ingen av företagarna reflekte-

rar kring det anser vi bero på att flera av dem inte bokfört i datorbaserade program och därmed 

inte upplevt problemet.  

 

I referensramen beskrivs att med molntjänster fås en ökad tillgänglighet, genom användning av 

olika enheter och möjlighet till flera användare, vilket även företagarna i studien beskriver med 

e-bokföring. En av företagarna växlar mellan att använda dator och surfplatta medan ytterligare 

en ser sig i framtiden använda sig av sin surfplatta. Möjligheten att bokföra via olika enheter 

anser vi medför flexibilitet för småföretagare eftersom de inte är bundna till vissa platser samt att 



5. Analys 

 

52 
 

de har alternativ i val av bokföringsenhet. Flexibilitet är enligt Storey & Greene (2010) ett viktigt 

sätt för småföretagare att möta konkurrens från större företag. Stockman på Swedbank menar att 

e-bokföring underlättar, då kunder kan visa ekonomisk information på bankkontoret utan att be-

höva ta med egen dator. Han menar att det bidrar till förbättrade samarbeten vilket även Wider-

ström och en av företagarna ser som en fördel, något som även nämns i den teoretiska referens-

ramen. Möjligheten att flera användare kan få åtkomst till information upplever vi är en trygghet 

för småföretagare, då det innebär att vid problem snabbare och enklare kan få hjälp eftersom 

utomstående har åtkomst. 

  

En fördel respondenterna nämner är tidsbesparing, vilket även framhävs i den teoretiska refe-

rensramen. Dock anser vi att de bakomliggande orsakerna till tidsbesparingen skiljer sig åt. I den 

teoretiska referensramen framhävs tidsbesparing som en effekt av att användare av molntjänster 

inte behöver uppdatera och underhålla program, samt att flera användare kan göra ändringar i 

realtid och därmed inte behöver skicka dokument och filer mellan sig. Företagarna i studien ser 

dock tidsbesparingen som en följd av att de inte kan missa att bokföra en faktura och därmed 

slipper merarbete till följd av felaktigheter i bokföringen. De ser även tidsbesparing i form av att 

e-bokföring är enkel samt att den är kopplad till bankkontot, vilket gör att kan de bokföra samti-

digt som fakturor betalas. Även de externa aktörerna menar att företag kan spara tid eftersom de 

inte missar någon faktura samt att det är överlag är mindre risk att göra fel. Skillnaden mellan 

respondenternas synvinkel och det som berör molntjänster bedömer vi bero på att respondenterna 

ser tidsbesparingen till följd av funktioner i SpeedLedger e-bokföring, medan tidsbesparing som 

beskrivs gällande molntjänster grundas i att de är internetbaserade. Att respondenterna  inte ser 

samma tidsbesparing menar vi beror på att de framförallt ser e-bokföring som ett enkelt sätt att 

bokföra på, och inte ett program som baseras på Internet. 

 

Vidare berör Tisnovsky (2010) och Barnett (2010) i den teoretiska referensramen att molntjänst-

användare betalar för vad som används, vilket även Klaesén ser som en fördel. Anledningen till 

att de andra företagarna inte ser denna fördel bedömer vi bero på att de varit aktiva längre tid och 

därmed har mer stabil verksamhet. Klaeséns företag är i sitt initiala skede och vi anser att hans 

behov av funktioner troligen kommer att ändras den närmaste tiden. Hugos och Hulitzky (2011) 

berör pris från en annan vinkel, där användare av molntjänster betalar per månad istället för en 

större initial kostnad, vilket uppskattas av studiens företagare. Hugos och Hulitzky (2011) menar 

att eftersom priset är månadsbaserat förekommer ingen uppsägningstid, vilket en av företagarna 

samt en av de externa aktörerna också ser som en fördel. De nämnda fördelarna anser vi innebära 

flexibilitet för företagare på två sätt. För det första förbättras deras likviditet vilket enligt Storey 

och Greene (2010) är fokus för småföretagare. För det andra är småföretagare enligt Storey och 

Greene (2010) i behov av att vara flexibla för att kunna konkurrera med större företag, och att då 

utan större problem kunna säga upp eller utöka en molntjänst, så som e-bokföring, menar vi är en 

trygghet för småföretagare. Den sista fördelen som beskrivs i referensramen är att vid molntjäns-

ter ingår säkerhetskopiering, vilket tre av företagarna uppskattar. Även tre av de externa aktörer-
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na anser det är en fördel med e-bokföringen. Vi menar att småföretagare då sparar tid och där-

med kan fokusera på kärnverksamheten.  

 

Specifika fördelar med e-bokföring 

Utöver ovan nämnda fördelar har studiens respondenter beskrivit ytterligare fördelar med e-

bokföring. En är den kunniga supporten vilken sju av tio respondenter beskriver. Att supporten är 

viktig anser vi beror på att småföretagare ofta har lägre intresse och kunskap inom bokföring, 

vilket även beskrivs i referensramen, och därmed bedömer vi att support ger dem en trygghet. 

Klaesén anser även att tillgång till support i realtid genom programmet är tacksamt. Vi ser det 

som naturligt då han har haft sitt företag kortast tid och är mest ovan vid programmet. Han ser 

även att möjligheten att prova på programmet är bra då han menar att det ger honom trygghet 

och minskad risk att göra fel med sitt egna företags bokföring. Det bedömer vi ha samband med 

småföretagares ofta lägre intresse och kunskap i bokföring som beskrivits ovan. 

  

Samtliga externa aktörer och två av företagarna anser att en stor fördel är e-bokföringens enkel-

het. Liknande egenskaper som beskrivs är användarvänlighet, överskådlighet och tillförlitlighet. 

Framförallt enkelhet och överskådlighet bedömer vi är relaterade till bankkopplingen, vilket 

samtliga företagare och fem av de sex externa aktörerna nämner som positivt. Företagarna ser sin 

bokföring och sitt kontoutdrag på datorskärmen vilket skapar en översikt, som annars kräver två 

fönster. Ett bidrag till enkelheten upplever vi är att företagen inte behöver skriva in varje affärs-

händelse, utan de finns automatiskt där tack vare bankkopplingen. Dessa fördelar anser vi grun-

dar sig i att småföretagare vill fokusera på kärnverksamheten, vilket Klaesén och Vågesjö fram-

häver då de menar att företagare är visionärer och vill syssla med sin idé. Vågesjö samt Stock-

man ser autokonteringen som en fördel. Även om övriga inte nämner det ordagrant upplever vi 

att framförallt företagarna ser denna fördel och delvis syftar på den när de pratar om bankkopp-

lingen. Vi menar att bankkopplingen gör att e-bokföring ses som enkel. Fridén från SpeedLedger 

ser en fördel att med e-bokföring är bokföringen alltid avstämd med bankkontot, vilket en av 

företagarna också belyste. Det medför enligt oss att de slipper leta efter differenser, vilket sparar 

dem tid. 

 

Vi finner det intressant att de tre företagare som bokför själva ser en fördel att med e-bokföring  

får de bättre överblick över företaget. Som beskrivs i den teoretiska referensramen är det i lag 

reglerat att löpande bokföring ska ske. Som tidigare nämnts har småföretagare ofta har mindre 

kunskap inom bokföring. Vi upplever att med e-bokföring får företag bättre överblick över utgif-

ter och inkomster och kan lätt se periodens kostnader genom att studera respektive konto. Vi 

menar att företagare visserligen skulle få denna översikt med traditionella bokföringsprogram 

men eftersom företagarna ser e-bokföring som enkel bidrar den till att användarna får större in-

tresse i bokföring och andra ekonomiska delar.  
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Sammanfattande analys av fördelar med e-bokföring 

Av samtliga fördelar som redogjorts för ovan var det enligt företagarna pris och enkelhet som 

påverkade dem vid beslut att införa e-bokföring. Det upplever vi beror på att flertalet av övriga 

fördelar är sådana användare har svårt att identifiera innan de själva använt programmet. Vi me-

nar dock att flera av e-bokföringens fördelar är viktiga för företagare som funderar på att införa 

e-bokföring. Som det tidigare nämnts är det vanligt att småföretagare har lägre kunskap i bokfö-

ring, och att vi ser e-bokföringens enkelhet är till deras fördel samt att supporten är av vikt. Att 

företagen betalar månadsvis istället för årsvis anser vi också kan generaliseras på andra småföre-

tagare då de ofta har begränsade resurser. Vidare ser vi möjligheten att prova på programmet är 

viktigt eftersom nya användare inte behöver betala för något de inte vet passar företaget.  

 

5.3.2. Nackdelar med e-bokföring 

Liksom med fördelar finns det både likheter och skillnader gällande nackdelar med molntjänster 

och e-bokföring. I den teoretiska referensramen beskrivs att användare av molntjänster upplever 

lägre kontroll över information, samt att problem kan uppstå på grund av den geografiska placer-

ingen av servrar och data. Dessa nackdelar berörs inte av respondenterna, vilket vi bedömer bero 

på att de upplever sig ha kontroll över informationen eftersom de har åtkomst till den och även 

har möjlighet att spara ner den på sin dator. Vidare ser vi en anledning till att den geografiska 

placeringen inte berörts kan hänföras till att företagarna dels inte har den juridiska kunskapen 

och dels litar på att återförsäljaren ansvarar för sådana aspekter.  

 

Gemensamma nackdelar mellan molntjänster och e-bokföring 

Däremot var datasäkerheten gällande informationen, det vill säga hur lätt obehöriga kommer åt 

den, en aspekt som beskrivs både av Miller (2009) och nämns av en företagare. Vi gör bedöm-

ningen att företagare överlag inte lägger vikt vid dessa aspekter eftersom de redan har använt 

liknande teknik så som internetbank. Litar de på den tekniken upplever vi att de inte heller är 

oroliga för att redovisningsinformation ska komma i orätta händer. En uppmärksammad nackdel 

som karaktäriserar både molntjänster och e-bokföring är begränsningen av antal funktioner, vil-

ket berörs av fem respondenter. Vi ser här en koppling till hur intresserad företagsledaren är av 

ekonomi. Lee-Ross och Lashley (2009) samt Johannisson och Lindmark (1996) menar att för 

småföretag är företagsledarens personlighet avgörande vid beslut. Hansson, som har studerat 

bokföring, efterfrågar fler funktioner. Det gör även Holmgren som är intresserad av ekonomi, 

medan de andra två företagarna vars ekonomiska intresse är mer begränsat inte nämner bristen på 

funktioner som en nackdel. Vi ser dock att begränsning av antal funktioner även är nödvändigt 

för att programmet ska vara enkelt och anpassat till småföretag. Dock menar vi att det är viktigt 

för nya användare att undersöka om antalet funktioner är tillräckliga. 

 

I referensramen beskrivs behov av Internet samt att arbetet kan försämras av dålig internetupp-

koppling. Det är endast tre av respondenterna som berör dessa nackdelar. De menar att idag är 

tillgång till Internet sällan ett problem. Av företagarna använder alla Internet även privat, vilket 

innebär att det inte var något de behövde införskaffa för att använda e-bokföring.  
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Specifika nackdelar med e-bokföring 

Respondenterna beskriver ytterligare nackdelar de anser gälla e-bokföring, men som vi inte kan 

relatera till molntjänster. En företagare ser en negativ konsekvens av e-bokföringens koppling till 

banken. Han förklarar att på grund av den kan han inte missa att bokföra en faktura, vilket dess-

värre får som konsekvens att han ibland slarvar med kvitton. Det bedömer vi förklaras av hans 

arbetsmiljö där han ofta blir avbruten och inte behöver vara något som allmänt gäller bland små-

företagare. En företagare och en av de externa aktörerna ser den automatiska utloggningen från 

internetbanken som en nackdel. Samtliga företagare upplever tekniska problem och felaktigheter 

vilket även Widerström i sitt arbete som redovisningskonsult ser som irriterande. Dessa nackde-

lar upplever vi kan ha sin grund i användarmisstag eller systemfel. Widerström ser även en nack-

del då hon menar att prissättning sker per företag och många företagare har mer än ett företag. 

Fridén på SpeedLedger nämner att det finns grupplicenser för de med fler än ett företag. Vi anser 

att för nya användare med flera företag är viktigt att undersöka hur prissättning sker. 

  

Sammanfattande analys av nackdelar med e-bokföring 

Det var endast en av företagarna som funderade kring nackdelarna vid beslut om att införa e-

bokföring eftersom han var bekymrad angående datasäkerheten. Att inte mer hänsyn tagits till 

nackdelar bedömer vi bero på att flera av dem inte visat sig förrän efter företagarna börjat använ-

da e-bokföring. Vi anser dock att de beskrivna nackdelarna är viktiga att beakta för företagare 

vid beslut att införa e-bokföring. Framförallt ser vi behovet av Internet som en faktor samt att 

antalet funktioner är begränsade. Det medför, som vi redogjort för ovan, att det är viktigt för var-

je företagare att se över vilka funktioner de behöver innan de bestämmer sig om de ska använda 

e-bokföring.  

 

5.3.3 E-bokföringens framtid 

De sex hinder Miller (2009) beskriver gällande för adoption av molntjänster anser vi delvis kan 

appliceras på e-bokföring. Det första hindret författaren belyser är tekniska problem utifrån 

molnföretagens synvinkel. Vi menar dock att även användarnas tekniska problem påverkar e-

bokföringens framtid. Om dessa är för påtagliga kommer e-bokföringen inte spridas. Nästa hin-

der, affärsmodellrelaterade problem, menar vi inte är relevant utifrån användarens synvinkel och 

därför inte heller för denna studie. Däremot är internetrelaterade problem Miller (2009) berör 

viktiga även för användare av e-bokföring. Precis som beskrivs i referensramen menar vi att in-

tresset för e-bokföring kan försvinna om Internets hastighet inte anpassas efter molntjänsters 

utveckling. Även nästa hinder, säkerheten, bedömer vi påverkar adoptionen av e-bokföring, vil-

ket vi anser kunde ha hindrat en av företagarna i den här studien att införa e-bokföring. Han fick 

dock sådana svar att han litade på att säkerheten var god. Det femte hindret som beskrivs är 

kompabilitetsproblem, där Miller (2009) menar att det är svårt för någon att byta till molntjänster 

när kollegorna använder datorbaserade program, vilket vi anser också kan hänföras till e-

bokföring. Småföretagarna i denna studie menar vi inte har kollegor som de tar hänsyn till i den 

bemärkelsen, men vi upplever att småföretagare i sig kan påverka varandra. Det är något två av 

företagarna nämner, då en av dem fick rekommendation om e-bokföring från en annan företaga-
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re, medan den andra påverkar andra småföretagare. Det sista hindret Miller (2009) redogör för är 

att människan är motsträvig på grund av tilliten till programmet. Den aspekten bedömer vi delvis 

har samband med säkerhetshindret. Dock ser varken vi eller respondenterna det som ett hinder 

för företagare att använda e-bokföring, utan då handlar det om rädsla för det nya, vilket två av 

företagarna beskriver. 

 

I referensramen beskrivs att flera av författarna är positiva till molntjänsters framtid. Samtliga 

respondenter är även de positiva till e-bokföringens framtid, men en del av dem med vissa förbe-

håll. Utifrån vad som redogörs för i den teoretiska referensramen tillsammans med respondenter-

nas svar så gör vi bedömningen att det finns en framtid för e-bokföring. Utifrån de hinder för 

adoption av molntjänster som beskrivs i referensramen, upplever vi att en viktig förutsättning för 

e-bokföringens framtid är att tekniska problem hålls på så låg nivå som möjligt, då dessa annars 

kan leda till att e-bokföring får dåligt rykte. I analysen framhävs att det är vanligt att företag får 

rekommendationer om e-bokföring av andra i företagarens omgivning och därför upplever vi det 

av stor vikt att dessa har en bra inställning till e-bokföring och rekommenderar det vidare.  
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6. SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER 

 
 detta avslutande kapitel redogörs för studiens slutsats, som baseras på analysen i föregåen-

de kapitel. Inledningsvis presenteras de fyra faktorer som studien visar påverkar företag vid 

beslut att införa e-bokföring. Därefter följer råd till småföretagare som står inför val att 

införa e-bokföring samt råd till de som arbetar med e-bokföring gentemot småföretag. 

 

6.1 Faktorer som påverkar vid beslut att införa e-bokföring 

Forskningsfrågan som beskrivs i inledningen och som denna studie baseras på är:  

Vilka faktorer påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring? 

Vi har identifierat fyra faktorer som påverkar företag vid beslut att införa e-bokföring, vilka illu-

streras i figuren nedan varefter de förklaras mer utförligt. Syftet med studien var att identifiera 

faktorerna, inte rangordna dem, varav de presenteras utan inbördes ordning.  

 

Figur 13: Faktorer som påverkar småföretag vid beslut att införa e-bokföring 

Företaget och företagsledarens karaktäristiska drag 

Vi har funnit att företagets storlek och därmed bokföringens omfattning är avgörande, eftersom 

det dels finns legala krav på bokföring och dels att e-bokföringens funktioner är anpassat för de 

minsta företagen. Eftersom företagsledaren i småföretag är central får dennes personliga egen-

skaper även stor betydelse vid val av e-bokföring. Vi ser att småföretagare ofta har både begrän-

sat intresse och lägre kunskap inom bokföring. Samtidigt ser de en fördel av att bokföra själva då 

det ger dem bättre överblick av företagets verksamhet. Därför anser vi att företagsledare i småfö-

retag söker bokföringsprogram som är enkla att använda och förstå samt har funktioner anpassa-

de till företagets storlek. 

 

I 
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Rekommendationer från andra 

Det har även framkommit att företagsledaren i stor utsträckning litar på de rekommendationer 

som den får från personer i dess omgivning. Många småföretag har kontakt både med bank och 

redovisningskonsulter som har kunskap om företagande, vilket gör att vid val av bokföringspro-

gram ser vi att deras rekommendationer väger tungt. Framförallt när dessa rekommendationer 

ges från en person som företagsledaren har byggt upp en långvarig förtroendefull relation med, 

vilket ofta sker med företagets kontaktperson på banken eller redovisningskonsult. Men kan även 

gälla personer i företagsledarens kontaktnät, så som andra företagare. 

Pris 

Som beskrevs i den teoretiska referensramen är pris en faktor att ta hänsyn vid inköp i småföre-

tag. I studien har det framkommit att pris är en faktor företag tar hänsyn till, även vid beslut att 

införa e-bokföring. Det ser vi som en naturlig följd av att alla företagare, stora som små, behöver 

hushålla med knappa resurser. 

Programmets funktioner 

Vi har även funnit att företagsledare tar hänsyn till de funktioner e-bokföringsprogrammet erbju-

der. Eftersom dessa funktioner baseras på programmet är de därför inte lika generaliserbara som 

ovanstående faktorer. Vi har dock sett att dessa funktioner har haft påverkan på företag vid beslut 

om e-bokföring. Småföretagare söker som vi nämnt enkelhet i sitt bokföringsprogram. Eftersom 

e-bokföringen kopplar samman företagets bankkonto med bokföringen erbjuds en enklare form 

av bokföring där kunskaper om debet och kredit ej är lika nödvändiga. 

6.2 Implikationer 
Baserat på ovanstående faktorer samt information som framkommit under studien vill vi även ge 

råd till de småföretagare som funderar på att börja använda e-bokföring. Dessa består av mer 

specifika aspekter vi anser de kan ha fördel av att känna till. Vi vill även ge råd till vår samar-

betspartner LRF Konsult och andra som arbetar med e-bokföring och småföretag. 

Råd till småföretagare 

Flera av de fördelar och nackdelar som respondenterna beskrivit är sådana som visat sig efter de 

börjat använda e-bokföring, och var därmed inte faktorer de själva inte tog hänsyn till, men som 

vi upplever kan vara av vikt för andra företagare att beakta. Dessa faktorer presenteras och för-

klaras kort utan inbördes ordning i nedanstående tabell. 

Faktor Beskrivning 

Support Undersök öppettider, tillgänglighet samt skapa en uppfattning om service 

och kundnöjdhet. Ingår support i ordinarie pris? 

Prissättning Baseras pris per månad/år eller användning? Betalas en avgift per före-

tag? Undersök vad tilläggstjänster kostar.  

Starthjälp Har du kunskaper som krävs i det initiala skedet, exempelvis lägga upp 

kontoplaner? Vilken hjälp behövs vid uppstart? Finns hjälp tillgänglig? 

Redovisningskonsult Kan din redovisningskonsult e-bokföringsprogrammet? 
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Internetbank E-bokföring kräver internetbank. 

Internet E-bokföring kräver stabil internetuppkoppling. 

Framtida mål Kommer företaget inom snar framtid hantera en större mängd bokfö-

ringshändelser är e-bokföring inget lämpligt alternativ. 

Säkerhet Automatisk säkerhetskopiering, men undersök säkerhet av lagring. 

Åtkomst Ser du det positivt eller negativt att kunna bokföra varsomhelst, närsom-

helst? Stressfaktor eller flexibilitet? 

Prova på Undersök om det finns möjlighet att prova på programmet. 

Antal användare Hur många användare ingår i programmet, kostar det extra? 

Serviceavtal och 

uppdateringar 

Hur mycket ingår och vad kostar extra? Hur ofta sker uppdateringar? 

Figur 14: Råd till småföretagare 

Råd till de som arbetar med e-bokföring gentemot småföretag 

Utifrån respondenternas tankar och kommentarer har vi kommit fram till några råd i ert arbete 

med e-bokföring. Det första är att utgå från företaget och företagsledaren. Eftersom alla företag 

är olika i storlek och behov samt att företagsledarens personlighet och kunskap varierar passar 

inte e-bokföring alla företag. Vi ser att e-bokföring är väl anpassat för småföretag med mindre 

antal anställda och mindre antal affärshändelse eftersom varje affärshändelse måste bokföras 

separat. Vi ser även att det passar för företag som inte är i behov av andra funktioner än löpande 

bokföring. Av den anledning anser vi det är viktigt att ta hänsyn till företagsledaren då dennes 

intressen och kunskap också påverkar efterfrågan på sådana funktioner. 

Utifrån slutsatsen att företagare har stor tillit till sin redovisningskonsult, finner vi det av stor vikt 

att det i er personalstyrka alltid finns en medarbetare som är insatt i och kunnig i e-bokföring, 

vilket även bör has i åtanken vid förändringar i personalstyrkan. 

Vårt sista råd innehåller aspekter gällande presentation av programmet. Dels har vi funnit en 

handfull fördelar som har varit vanligt förekommande bland respondenterna i studien. Dessa är 

enkelhet, koppling till bank, lägre bokföringskunskap, tidsbesparande, säkerhetskopiering samt 

kunnig och tillgänglig support. Utöver dessa nämnda fördelar har vi även funnit fördelar som 

främst ses av småföretagarna själva, och som vi ser gärna kan framhävas tydligare till kunden. 

För det första ger e-bokföringen en mer översiktig blick på företaget genom att företagaren bok-

för själv och därmed blir mer ekonomiskt insatt i företaget. Det har även påpekats att det är en-

kelt att komma igång då program inte behöver installeras på datorn. Som tredje fördel ser vi att 

det är uppskattat att betalning sker per månad utan stor initial kostnad. Den fjärde och sista 

punkten vi vill belysa är möjlighet att prova på e-bokföring med ett testföretag innan småföreta-

garen tar sitt köpbeslut. Företagsledaren kan skapa sig kunskap och kan därmed bilda sig en upp-

fattning om han eller hon anser programmet vara lämpligt för företaget innan de börjar tillämpa 

det i verkligheten. 
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Avslutande  reflexioner från författarna 

Flertalet av respondenterna i studien ser en ljus framtid för e-bokföring. Som beskrivs i den teo-

retiska referensramen är flera författare positiva till molntjänsters framtid, och som det inledande 

kapitlet redogjorde för, förutspås en ökning av affärssystem som flyttar ut i molnet. Därav anser 

vi att vår slutsats, kapitlets inledande fyra faktorer som påverkar småföretag vid beslut att införa 

e-bokföring även kan appliceras vid införande av andra affärssystem  i form av molntjänster. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Syftet med den här studien var att identifiera de faktorer småföretagare påverkas av vid beslut att 

införa av e-bokföring. Vår avsikt var dock inte på något sätt att rangordna dem. Vi ser att det 

vore intressant att utifrån de faktorer som presenterades ovan studera om någon eller några fakto-

rer har större påverkan, vilket vi därför ger som förslag till vidare forskning. 

Eftersom småföretagarna i denna studie har haft ett lågt antal anställda och därmed tillhör den 

lägre delen i den definition av småföretag vi använt oss av, ser vi att det vore intressant med en 

studie som fokuserar på företag med flera anställda. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Presentation av SpeedLedger e-bokföring 

  

Med SpeedLedger e-bokföring är företagets bankkonto i internetbanken ihopkopplat med bokfö-

ringsprogrammet och därför avstämda med varandra. In- och utbetalningar från bankkontot han-

teras på vanligt sätt i internetbanken, varefter information från bankkontot överförs till bokfö-

ringen. Det som avspeglas i bokföringen är bankkontohändelser, kommande betalningar samt 

utförda betalningar. SpeedLedger e-bokföring fungerar tillsammans med Danske Bank, Länsför-

säkringar, Handelsbanken, Nordea, SEB, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund samt Swedbank 

och Sparbankerna. (SpeedLedger,2012b) 

  

Vid autokontering väljs först den rad som ska konteras, varefter användaren väljer konto och 

trycker OK, utan att debet eller kredit behöver väljas, och programmet beräknar moms och ad-

ministrerar verifikationstext och datum (SpeedLedger, 2012b). Detta illustreras i figuren nedan. 

 

 
Figur 15: Illustration över e-bokföring (Hämtad med tillstånd; Speedledger, 2012b) 
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Bilaga 2: Intervjuguide till Roger Klaesén, Lukt och Fukt Teknik AB  

● Berätta om företaget.  

Berätta om din position i företaget.  

● Hur ser arbetet med bokföring ut i ditt företag? Hur mycket fakturerar du? Vilken bokföringsme-

tod använder du?  

● Hur länge har du använt internetbank? 

● Hur mycket använder du Internet i din verksamhet?  

 

● Vad fick dig att fundera på att använda e-bokföring?  

○ Rekommendationer från någon?  

● Vad var det som avgjorde att du skaffade det? 

● Undersökte du andra alternativ ? 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för ditt företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för ditt företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Hur ser du på risk - säkerhets - kontroll aspekten? 

○ Är e-bokföringen anpassad efter dig?  

○ Känner du att det fattas någon funktion? 

 

● Har införandet levt upp till dina förväntningar?  

○ Har du upplevt fördela eller nackdelar som du inte förväntade dig? 

○ Vilka är de främsta problem du upplever? 

 

● Var det några andra faktorer som påverkade dig vid val att införa e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, bank, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder 

 

● Har du använt eller använder någon av LRF Konsults tjänster i samband med e-bokföring? 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Skulle du rekommendera andra företag att införa e-bokföring? 

● Hur upplever du att andra företag ser på e-bokföring? 

● Skiljer sig beslutet att lägga ut bokföring på Internet mot att lägga ut annan information? 

● Använder du andra molntjänster? I så fall, vilka? 

 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till Nils Hansson, Nils Hanssons lantbruk 

● Berätta om företaget. 

Berätta om din position i företaget.  

● Hur ser arbetet med bokföring ut i ditt företag?  

○ Hur mycket fakturerar du?  

○ Vilken bokföringsmetod använder du?  

○ Vad använde du för bokföringssystem innan? 

 

● Vilken bank använder du? 

● Hur länge har du använt internetbank?  

● Hur mycket använder du Internet i din verksamhet? 

 

● Hur länge har du arbetat med e-bokföring? 

● Vad fick dig att fundera på att använda e-bokföring?  

○ Fick du rekommendation från någon? 

● Vad var det som avgjorde att du skaffade det? 

● Undersökte du andra alternativ? 

● Skulle du rekommendera andra företag att skaffa det? 

● Hur har e-bokföringen utvecklats sedan starten?  

● Har du använt eller använder någon av LRF Konsults tjänster i samband med e-bokföring? 

 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för ditt företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för ditt företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Hur ser du på risk - säkerhets - kontroll aspekten?  

○ Är e-bokföringen anpassad efter dig?  

○ Känner du att det fattas någon funktion? 

● Har införandet levt upp till dina förväntningar?  

○ Har du upplevt fördelar/nackdelar som du inte förväntade dig? 

○ Vilka är de främsta problem du upplever? 

 

● Var det några andra faktorer som påverkade dig vid val om e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, bank, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Hur upplever du att andra företag ser på e-bokföring? 

● Skiljer sig beslutet att lägga ut bokföring på Internet mot att lägga ut annan information? 

● Använder du andra molntjänster?  

○ I så fall, vilka? 

 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 4: Intervjuguide till Jan Vågesjö, Rosenborgs Friluftspensionat  

● Berätta om företaget.  

Berätta om din position i företaget. Vad arbetar du med?  

● Hur ser arbetet med bokföring ut i ditt företag?  

○ Vilken bokföringsmetod använder du?  

○ Hur mycket bokför du själv?  

○ Hur mycket fakturerar du? 

● Hur stor kunskap i bokföring har du?  

● Hur länge har du använt internetbank?  

● Vilken bank använder du?  

● Hur mycket använder du Internet i er verksamhet?  

 

● Vad fick er att fundera på att använda e-bokföring? Rekommendation från någon? 

● Vad var det som avgjorde att du skaffade det? 

● Undersökte du andra alternativ? 

● Hur länge har du arbetat med e-bokföring? 

● Skulle du rekommendera andra företag att skaffa det? 

● Hur har e-bokföringen utvecklats sedan starten?  

● Har du använt eller använder någon av LRF Konsults tjänster i samband med e-bokföring? 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för ditt företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Supporten 

○ Har arbetet med banken/LRF Konsult underlättats? 

○ Upplever du att du har sparat tid i och med att du gick över till e-bokföring? 

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för ert företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Hur ser du på risk - säkerhets - kontroll aspekten? 

○ Tekniska problem?  

○ Är e-bokföringen anpassad efter dig?  

○ Känner du att det fattas någon funktion? 

● Har införandet levt upp till dina förväntningar?  

○ Har du upplevt fördelar/nackdelar som du inte förväntade er? 

○  

● Var det några andra faktorer som påverkade dig vid val att införa e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, bank, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder, andra företagare 

○ Vems rekommendationer väger tyngst gällande bokföring? LRF Konsult? Banken? 

Andra företagare? 

● Vid införandet, hur mycket jämförde du priser? Var det en viktig faktor?  

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Hur upplever du att andra företag ser på e-bokföring? 

● Skiljer sig beslutet att lägga ut bokföring på Internet mot att lägga ut annan information?  

● Använder du andra molntjänster? I så fall, vilka? 

 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 5: Intervjuguide till Alf Holmgren, Affes Plåtslageri 

● Berätta om företaget.  

Berätta om din position i företaget. Vad arbetar du med?  

● Hur ser arbetet med bokföring ut i ditt företag?  

○ Vilken bokföringsmetod använder du?  

○ Hur mycket bokför du själv?  

○ Hur mycket fakturerar du? 

● Hur stor kunskap i bokföring har du?  

● Hur länge har du använt internetbank?  

● Vilken bank använder du?  

● Hur mycket använder du Internet i din verksamhet?  

 

● Vad fick er att fundera på att använda e-bokföring? Rekommendation från någon? 

● Vad var det som avgjorde att du skaffade det? 

● Undersökte du andra alternativ? 

● Hur länge har du arbetat med e-bokföring? 

● Skulle du rekommendera andra företag att skaffa det? 

● Hur har e-bokföringen utvecklats sedan starten? 

● Har du använt eller använder någon av LRF Konsults tjänster i samband med e-bokföring? 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för ditt företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Supporten 

○ Har arbetet med banken/LRF Konsult underlättats? 

○ Upplever du att du har sparat tid i och med att du gick över till e-bokföring? 

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för ert företag? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Hur ser du på risk - säkerhets - kontroll aspekten? 

○ Tekniska problem?  

○ Är e-bokföringen anpassad efter dig?  

○ Känner du att det fattas någon funktion? 

● Har införandet levt upp till dina förväntningar?  

○ Har du upplevt fördelar/nackdelar som du inte förväntade dig? 

 

● Var det några andra faktorer som påverkade dig vid val att införa e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, bank, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder, andra företagare 

○ Vems rekommendationer väger tyngst gällande bokföring? LRF Konsult? Banken? 

Andra företagare? 

● Vid införandet, hur mycket jämförde du priser? Var det en viktig faktor?  

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Hur upplever du att andra företag ser på e-bokföring? 

● Skiljer sig beslutet att lägga ut bokföring på Internet mot att lägga ut annan information?  

● Använder du andra molntjänster? I så fall, vilka? 

 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 6: Intervjuguide till Sara Widerström, LRF Konsult 

● Berätta om din position i företaget.  

○ Vilka är dina arbetsuppgifter? 

● Hur skulle du definiera e-bokföring? 

● Hur ser ert dagliga arbete gentemot parter inom e-bokföring, ut så som exempelvis SpeedLedger, 

banker och kunder? 

● Hur ser er kundkrets ut som använder e-bokföring i nuläget? 

● Hur länge har du arbetat med e-bokföring? 

● Vad var anledningen till att du började arbeta med e-bokföring? 

● Hur har e-bokföringen utvecklats sedan starten? 

● Hur arbetar du på LRF Konsult för att fler ska välja e-bokföring (målgrupp)? 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för era kunder? 

○ Vilka är de mest påtagliga?  

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för era kunder? 

○ Vilka är de mest påtagliga? 

○ Hur ser du på risk - säkerhet - kontroll aspekten kring att e-bokföringen ligger på Inter-

net? 

○ Finns det några juridiska aspekter?  

● Vilka fördelar och nackdelar får du höra från dina kunder om e-bokföring? 

● Har vissa typer av företag större nytta av e-bokföring, och om ja, vilka? 

 

● Ser du några andra faktorer än SpeedLedger som påverkar företagens val om e-bokföring?  

○ Ser du att exempelvis media, redovisningskonsult, revisor, rekommendationer från statli-

ga/privata organ/nämnder kan påverka företagarna? 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 7: Intervjuguide till Ida Gunnarsson, Handelsbanken 

● Berätta om din position i företaget. Vad arbetar du med? 

● Hur skulle du beskriva e-bokföring? 

● Vilka e-bokföringsprogram erbjuder ni era kunder? 

● Hur ser ert dagliga arbete gentemot parter inom e-bokföring ut, så som exempelvis LRF Konsult, 

SpeedLedger, kunder? 

● Hur ser er kundkrets ut som använder SpeedLedger i nuläget? 

● Hur länge har ni arbetat med SpeedLedger? 

● Vad bidrog till att ni började arbeta med SpeedLedger?  

● Hur har SpeedLedger e-bokföring utvecklats sedan starten?  

● Har Speedledger bidragit till att er kundkrets har ändrats?  

● Hur arbetar du för att fler ska välja SpeedLedger (målgrupp)? 

○ Kundträffar med mera (olika typer av kundträffar?) 

○ Hur arbetar du med uppföljning av eventuella kundträffar? 

 

● Vilka fördelar anser i att e-bokföring/SpeedLedger har för era kunder? 

○ Vilka är de viktigaste?  

● Vilka fördelar anser i att e-bokföring/SpeedLedger har för era kunder? 

○ Vilka är de viktigaste?  

○ Hur ser de på risk - säkerhets - kontroll aspekten? 

● Vilka fördelar och nackdelar får du höra från era kunder om e-bokföring? 

● De som inte väljer SpeedLedger/e-bokföring, vilka anledningar anger de? 

○ Vad tror du det beror på? 

 

● Hur stor kunskapsnivå angående bokföring anser du att man bör ha för att e-bokföring?  

○ Skiljer det sig mot “vanlig” bokföring? 

● Finns det några företag e-bokföring inte passar för? 

 

● Vilka andra faktorer än Speedledgers egenskaper påverkar företagens val att införa e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder, andra företagare? 

○ Hur pass viktig anser du att din egen roll är? 

● Hur avgörande är pris i fråga om bokföringsprogram? 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 8: Intervjuguide till Mathias Stockman, Swedbank 

● Berätta om din position i företaget.  

○ Vad arbetar du med? 

● Hur skulle du definiera e-bokföring? 

● Hur ser ert dagliga arbete gentemot parter inom e-bokföring, ut så som exempelvis SpeedLedger, 

banker och kunder? 

● Hur ser er kundkrets ut som använder e-bokföring i nuläget? 

● Hur länge har du arbetat med e-bokföring? 

● Vad var anledningen till att du började arbeta med e-bokföring? 

● Hur har e-bokföringen utvecklats sedan starten?  

● Hur arbetar du på Swedbank för att fler ska välja e-bokföring (målgrupp)? 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för era kunder? 

○ Vilka är de mest påtagliga?  

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för era kunder? 

○ Vilka är de mest påtagliga? 

○ Hur ser du på risk - säkerhet - kontroll aspekten kring att e-bokföringen ligger på Inter-

net? 

○ Finns det några juridiska aspekter?  

○ Upplever du att den automatiska utloggningen efter 15 minuter är ett problem? 

 

● Vilka fördelar och nackdelar får du höra från dina kunder om e-bokföring? 

● Har vissa typer av företag större nytta av e-bokföring, och om ja, vilka? 

 

● Ser du några andra faktorer än SpeedLedger som påverkar företagens val om e-bokföring?  

○ Ser du att exempelvis media, redovisningskonsult, revisor, rekommendationer från statli-

ga/privata organ/nämnder kan påverka företagarna? 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 9: Intervjuguide till Stefan Fridén, SpeedLedger AB 

● Berätta om din position i företaget.  

○ Vad arbetar du med? 

● Kan du beskriva företaget?  

○ Vad är er vision?  

○ När startade det?  

○ Utveckling? 

● Hur skulle du definiera e-bokföring? 

● Hur ser ert dagliga arbete gentemot parter inom e-bokföring, ut så som exempelvis LRF Konsult, 

banker och kunder? 

● Hur ser er kundkrets ut som använder e-bokföring i nuläget? 

● Hur har e-bokföringen utvecklats sedan starten? Hur arbetar du för att fler ska välja e-bokföring 

(målgrupp)? 

○ Kundträffar med mera 

○ Hur arbetar du med uppföljning av eventuella kundträffar. 

 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för era kunder? 

○ Vilka är de mest påtagliga?  

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för era kunder? 

○ Vilka är de mest påtagliga? 

○ Hur ser du på risk - säkerhet - kontroll aspekten kring att e-bokföringen ligger på Inter-

net? 

○ Upplever du att den automatiska utloggningen efter 15 minuter är ett problem? 

 

● Vilka fördelar och nackdelar får du höra från era kunder om e-bokföring? 

○ Hur arbetar ni med att eliminera nackdelarna? 

○ Hur arbetar du med att möta kunders önskemål?  

● Har vissa typer av företag större nytta av e-bokföring? 

○ Finns det företag som ej bör skaffa det? 

○ Med tanke på att bokföring enligt lag ska lagras. Hur arbetar ni för att det ska ske på ett 

säkert sätt så inte kundernas information går förlorad? 

○ Vad händer om all information skulle försvinna? 

 

● Vilket är det största hindrena kunderna upplever inför byte till e-bokföring?  

● Anser du att priset är viktigt för företagare som ska välja e-bokförig?  

 

● Ser du andra faktorer än SpeedLedgers egenskaper som påverkar företagens val om e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder 

● Vilka faktorer anser du att företagen bör ta hänsyn till innan de bestämmer sig att införa e-

bokföring? 

● Vilken kunskapsnivå inom bokföring bör kunden ha? 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 10: Intervjuguide till Peter Billberg, Almi Företagspartner  

● Berätta om din position i företaget. Vad arbetar du med? 

● Kan du beskriva företaget i korta drag? Vad är er vision?  

● Hur ser kontakten med företag ut? 

 

● Hur skulle du definiera e-bokföring? 

● Hur kommer du i ditt arbete i kontakt med e-bokföring? 

● Vad är största bekymret för företag nystartade företag? 

○ Startkapital, marknadsföring, administration? 

● Hur upplever du att företag ser på bokföring?  

○ Gällande kunskapsnivå? 

○ Gällande rädsla för att göra fel, moms, bokslut, deklaration? 

● Hur ser era rekommendationer kring bokföring ut? 

○ Angående hur mycket de ska göra själva? 

○ Angående val av bokföringsprogram? 

● Hur ser den kundkrets ut som använder e-bokföring i nuläget?  

○ Nystartade företag? Redan befintliga företag? 

● Av de som väljer e-bokföring, vad kännetecknar dem? 

● Av de som inte väljer, vet du varför? 

● Vilken kunskapsnivå bör företagaren ha för att göra bokföring själv?  

○ Finns en skillnad i kunskapsnivå mellan vanlig bokföring och e-bokföring? 

● Hur upplevs bokföring och e-bokföring bland företagare du kommer i kontakt med? 

 

● Vilka faktorer anser du att företagen bör ta hänsyn till innan de bestämmer sig att införa e-

bokföring? 

● Vilka fördelar anser du att e-bokföring har för företagare? 

○ Vilka är de mest påtagliga?  

● Vilka nackdelar anser du att e-bokföring har för företagare? 

○ Vilka är de mest påtagliga? 

○ Hur ser de på risk - säkerhet - kontroll aspekten kring att e-bokföringen ligger på Inter-

net? 

○ Finns det några juridiska aspekter?  

 

● Vilket är det största hindrena kunderna upplever inför byte val att införa e-bokföring?  

● Hur avgörande är pris på bokföringsprogram för småföretagare? 

 

● Ser du andra faktorer än SpeedLedgers egenskaper som påverkar företagens val om e-bokföring?  

○ Media, redovisningskonsult, revisor, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder, andra företagare? 

 

● Vad tror du om e-bokföringens framtid? 

● Vill du tillägga något? 

● Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

● Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor? 
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Bilaga 11: Intervjufrågor till Ann-Kristin Nilsson, Almi Företagspartner  

 Berätta om din position i företaget. Vad arbetar du med? 

 Kan du beskriva Almi Företagspartner? Vad är er vision? 

 Hur ser kontakten med era kunder, nystartade företag, ut? Hur kontaktar/träffar ni dem? 

 Hur skulle du definiera e-bokföring?  

 Hur kommer du i ditt arbete i kontakt med e-bokföring?  

 Vad anser du vara de största bekymren för nystartade företag? 

 Hur upplever du att företag ser på bokföring? 

o Kunskapsnivå? 

o Rädsla för att göra fel. Hantering av moms. Göra bokslut och deklaration? 

 Hur ser era rekommendationer kring bokföring ut? 

o Hur mycket ska företagen göra själv? 

o Rekommenderar ni något speciellt bokföringsprogram? 

 Hur skulle du beskriva typexemplet på företag som använder e-bokföring?  

o Av de som inte väljer, vet du varför?  

 Vilken kunskapsnivå bör företagaren ha för att göra bokföring själv?  

o Skillnad i kunskapsnivå för databaserad bokföring gentemot e-bokföring?  

  Hur upplevs e-bokföring bland företagare som du kommer i kontakt med?  

 

  Vilka faktorer anser du att företagen bör ta hänsyn till innan de bestämmer sig att införa e-

bokföring?  

 Vilka fördelar anser du e-bokföring har för företagare? 

o Vilka är de viktigaste? 

 Vilka fördelar anser du e-bokföring har för företagare? 

o Vilka är de viktigaste? 

 Vilka fördelar och nackdelar får ni höra från företagare om e-bokföring?  

 Förekommer en viss skepticism mot e-bokföring just för att den finns på Internet?  

 Har vissa typer av företag större nytta av e-bokföring?  

o Finns det företag som ej bör skaffa det?  

 Ser du några andra faktorer än SpeedLedgers egenskaper som påverkar företagens val om e-

bokföring? 

o Media, redovisningskonsult, revisor, rekommendationer från statliga/privata or-

gan/nämnder, andra företag? 

 

 Känner ni att företagen har tillit till er? Hur tungt tror ni att era råd väger mot andras, så som re-

dovisningskonsulter eller andra företagare?  

 Hur avgörande är pris på bokföringssystem för småföretagare?  

 

 Hur mycket påverkar företagen varandra i ert nätverk?  

 Vad tror du e-bokföringens framtid?  

 Vill du tillägga något?  

 Eftersom uppsatsen läggs ut på Internet, undrar vi om det går bra att vi använder företags namn 

och ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

 Får vi kontakta dig om vi behöver ställa följdfrågor?  
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 Bilaga 12: Sammanställning av fördelar och nackdelar 

Fördelar Molntjänster Klaesén Vågesjö Holmgren Hansson Widerström Gunnarsson Stockman Fridén Billberg Nilsson

Mindre teknisk utrustning X

Bättre prestanda på datorn X

Billigare än datorbaserade/Bra pris X X X X X X X X X

Senaste versionen X X X

Ökad kapacitet X

Bättre datasäkerhet X

Oberoende av operativsystem X

Kan användas av olika enheter X X X

Effektivare samarbeten X X X X

Flera användare X X X X X

Tidsbesparing X X X X X X X X

Lägre IT-kostnader X

Betalar för de funktioner används X X X

Månadskostnad X X X X X

Säkerhetskopiering X X X X X X

Ingen uppsägningstid X X

Miljövänligt X X

Support i realtid X

Tillgänglig support X

Kunnig support X X X X X X X

Enkelt X X X X X X X X

Användarvänligt X X

Överskådligt X

Tillförlitligt X

Koppling till bank X X X X X X X X X

Lägre kunskap i bokföring X X X X X X X

Mindre installation X X

  



 
 

78 
 

  

Fördelar (fortsättning) Molntjänster Klaesén Vågesjö Holmgren Hansson Widerström Gunnarsson Stockman Fridén Billberg Nilsson

Autokontering X X

Koppling till myndighet X

Större chans att göra rätt X X X X X

Översiktigt över företaget X X X X X

Fokus på kärnverksamheten X X

Stämmer med bankkontot X X

Billigare bokföra själv X X X

Självinstruerande X

Nackdelar Molntjänster Klaesén Vågesjö Holmgren Hansson Widerström Gunnarsson Stockman Fridén Billberg Nilsson

Behov av Internet X X

Påverkan av långsam 

internetuppkoppling X X X X

Begränsade antal funktioner X X X X X X

Lägre kontroll över data X

Säkerhet vid lagring av data X X

Problem på grund av lagar X

Slarvighet som konsekvens X

Utloggning X X

Tekniska problem X X X X

Uppbunden till bank X

Långsam utveckling X

Prissättning per företag X

 

  

 

 


