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Sammanfattning ”Växlande molnighet, med risk för ekonomistyrning” 

Denna studie handlar om molnbaserad ekonomistyrning i små och medelstora företag och hur 

en existerande ekonomistyrningsmodul kan utvecklas i ett molnbaserat redovisningssystem. 

Fallföretaget i studien är Fortnox AB som vid uppsatsens början hade en 

ekonomistyrningsmodul som ansågs bristfällig. Prototyping kommer vara en stor del av 

studiens ansats och den efterliknas med en utvecklingsstudie inom systemutveckling. Den 

prototyp som utformas och förädlas genom studiens gång ska bidra med att Fortnox får ett 

bättre redovisningsprogram att erbjuda samt att revisionsbyråer och slutanvändare kan utvinna 

en bättre ekonomistyrning ur deras redovisningssystem. En sådan här systemutveckling 

förutspås också få ett par effekter hos små och medelstora företag vilka studien även ska 

kartlägga.  

Resultat: En ekonomistyrningsmodul anses enligt denna studie behöva erbjuda 

anpassningsbarhet, användarvänlighet, enkelhet, överskådlighet, vitalitet, grafisk och 

designmässig attraktivitet samt interaktion för att få genomslagskraft. Enligt användarna av 

Fortnoxs redovisningssystem kan inte detta erbjudas fullt ut i nuläget. I händelse av att en 

ekonomistyrningsmodul utvecklas till att bli mer anpassad efter ovanstående punkter så kan 

både användaren, dennes verksamhet eller organisation påverkas samt att ett par övergripande 

effekter kan förekomma. Effekter som kan uppstå är förbättrade processer och 

informationsflöden, tidseffektivitet, större förståelse, intresse och trygghet för användaren, 

”rätt” informationsanvändning samt att hela ekonomier och företagsklimat kan gynnas av mer 

framgångsrika SMF. 

Nyckelord: SMF, prestationsmätningssystem, nyckeltal, informationssystem, molnbaserade 

system, affärssystem, systemutveckling/integration, informationshantering samt 

beslutsfattande. 
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Abstract of “Partly cloudy with a chance of management accounting” 

This study is about cloud-based management accounting systems in small and mid-sized 

companies, and how an existing management accounting module can be developed within a 

cloud-based accounting system. The case study company is a Swedish provider of accounting 

systems, Fortnox AB, which had a deficient management accounting module at the beginning 

of this report. The scientific prospect of this study will mainly be prototyping, which is the 

usual way to improve a system within system development. The prototype, refined and 

developed through this study, shall combine Fortnox with better software as well as 

accounting firms and users of the system shall be able to obtain more useful information in 

their management accounting processes. It is predicted that system developments will provide 

with positive effects and this study will also examine how these appear in small and mid-sized 

companies.  

Result: The cornerstones of a successful management accounting module are considered to be 

adaptability, user friendliness, simplicity, lucidity, vitality, interaction and attractiveness 

through graphical design. This module was, according to the users of Fortnox’s accounting 

system, deficient as this report took place. However, if the management accounting module is 

developed to become more adaptable based on the above stated improvements the users, their 

organisations and the entire economy can benefit from it. The effects could be improved 

processes and information flows, time efficiency, a wider understanding, interest and 

comfortability for the user, “right” information usage and that the entire economy can benefit 

from successful SMEs.  

Key words: SME, management control system, KPI, information system, cloud computing, 

ERP, system development/integration, information management and decision making  



4 

 

Författarnas tack 

Många parter har bidragit till denna uppsats och nedan finns ett antal namn som varit centrala 

för denna uppsatsens fortlöpande och innehåll. Ett stort tack till: 

- Fredrik Karlsson, Examinator samt handledare 

- Jan Alpenberg, Handledare 

- Elin Funck, Handledare 

- Charlotte Löfgren, första kontaktperson på Fortnox 

- Cesar Nilsson, kontaktperson samt intervjurespondent på Fortnox 

- Jakob Carlbring Alm, intervjurespondent på Fortnox 

- Pär Dahlström, intervjurespondent på Grant Thornton 

- Pauline Roos, intervjurespondent på PwC 

- Björn Winberg, intervjurespondent på Deloitte 

- Petter Åkesson, intervjurespondent på Persson & Thorin 

- Samtliga opponenter vid seminarietillfällena 

- Samtliga medverkande i samband med fokusgrupperna 

Med utgångspunkt i era kunskaper, rekommendationer och inputs hoppas vi att denna uppsats 

ska bidra med nya ingångar till affärsutveckling på Fortnox, att ni som småföretagare kan 

upprätta en enklare och effektivare ekonomistyrning samt att ni på revisionsbyråerna kan 

arbeta mer proaktivt och effektivt gentemot era kunder. 

 

Växjö, den 27 maj 2014: 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Jennie Eriksson, 880506   Gustav Ask, 900131 

  



5 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................... 9 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 9 

1.1.1 Företagsbeskrivning ........................................................................................................ 11 

1.2 Problemdiskussion .......................................................................................................... 11 

1.3 Forskningsfrågor ............................................................................................................. 13 

1.4 Syfte ................................................................................................................................ 14 

2. Metod ............................................................................................................................ 15 

2.1 Bakgrund till studien ...................................................................................................... 15 

2.2 Forskningsansats ............................................................................................................. 15 

2.3 Undersökningsdesign ...................................................................................................... 15 

2.3.1 Disposition ...................................................................................................................... 17 

2.4 Urval/Undersökningsgrupp ............................................................................................ 17 

2.5 Informationsinhämtning ................................................................................................. 18 

2.5.1 Referensram .................................................................................................................... 18 

2.5.2 Primärkällor ..................................................................................................................... 18 

2.5.3 Analys av data ................................................................................................................. 21 

2.6 Kvalitetsmått ................................................................................................................... 22 

2.6.1 Validitet ........................................................................................................................... 22 

2.6.2 Reliabilitet ....................................................................................................................... 23 

2.7 Etiska aspekter ................................................................................................................ 23 

3. Referensram .................................................................................................................. 25 

3.1   Små och medelstora företag ......................................................................................... 25 

3.2 Informationshantering och beslutsfattande ..................................................................... 26 

3.2.1 Beslutsstilar och typologier hos småföretagare ............................................................... 27 

3.3 Ekonomistyrning i SMF ................................................................................................. 28 



6 

 

3.4 Strategiarbete i SMF ....................................................................................................... 30 

3.5  Prestationsmätningssystem ............................................................................................ 31 

3.5.1 Nyckeltal ......................................................................................................................... 32 

3.6 Informations- och affärssystem ...................................................................................... 33 

3.6.1 Informationssystem ......................................................................................................... 34 

3.6.2 Affärssystem .................................................................................................................... 35 

3.6.3 Informationsöverflöd ....................................................................................................... 35 

3.7 Systemutveckling och systemintegration ....................................................................... 35 

3.7.1 Systemförbättringars effekter på verksamheten .............................................................. 36 

3.7.2 Användbarhet .................................................................................................................. 37 

3.8 “Molnet” ......................................................................................................................... 37 

3.8.1 För- och nackdelar med “molnet” ................................................................................... 38 

3.9 Konceptuell modell ......................................................................................................... 39 

4. Fortnoxs nuvarande ekonomistyrningsmodul ............................................................... 40 

4.1 Fortnox ............................................................................................................................ 40 

5. Intervjuer revisionsbyråer och Fortnox ......................................................................... 43 

5.1 Intervjuer med revisionsbyråernas personal ................................................................... 43 

5.1.1 Fortnoxs plats i revisionsbyråernas erbjudande .............................................................. 43 

5.1.2 Små och medelstora företags strategier ........................................................................... 44 

5.1.3 Kunders efterfrågan på rapporter och analyser ............................................................... 44 

5.1.4 Informationsöverflöd ....................................................................................................... 45 

5.1.5 Dagens system och dess utvecklingsmöjligheter ............................................................ 46 

5.1.6 Viktiga hörnstenar i en rapporteringsfunktion ................................................................ 47 

5.1.7 Förmedling av ekonomisk information ........................................................................... 47 

5.1.8 Sammanställning ............................................................................................................. 48 

5.2 Intervjuer med Fortnoxs personal ................................................................................... 49 



7 

 

5.2.1 Arbetsuppgifter och systemutveckling ............................................................................ 49 

5.2.2 Ny rapportgenerator ........................................................................................................ 50 

5.2.3 Anpassningsbarhet .......................................................................................................... 50 

5.2.4 Lobbyn ............................................................................................................................ 51 

5.2.5 Övriga önskemål ............................................................................................................. 51 

5.2.6 Molnet och skiftande fokus ............................................................................................. 52 

5.2.7 Sammanställning ............................................................................................................. 53 

6. Utveckling av prototyp på ekonomistyrningsmodul ..................................................... 54 

6.1 Rapporters och nyckeltals anpassningsbarhet ................................................................ 55 

6.2 Enkelhet .......................................................................................................................... 56 

6.3 Användarvänlighet och överskådlighet .......................................................................... 57 

6.4 Vitalitet ........................................................................................................................... 58 

6.5 Sammanfattning .............................................................................................................. 58 

6.6 Presentation av första prototypen ................................................................................... 59 

7. Fokusgrupper ........................................................................................................................ 67 

8. Slutlig prototyp och dess effekter ......................................................................................... 71 

8.1 Slutlig prototyp ............................................................................................................... 71 

8.2 Effekter av en utvecklad ekonomistyrningsmodul i SMF .............................................. 76 

8.2.1 Effekter på användare ...................................................................................................... 76 

8.2.2 Effekter på organisation .................................................................................................. 77 

8.2.3 Övergripande effekter...................................................................................................... 79 

8.2.4 Sammanställning av effekter ........................................................................................... 80 

9. Slutsats ................................................................................................................................. 81 

9.1 Metodkritik ..................................................................................................................... 83 

9.2 Fortsatt forskning och systemutveckling ........................................................................ 83 

Bilagor ...................................................................................................................................... 93 



8 

 

Figurföreckning 

Figur 1 - Uppsatsens disposition .............................................................................................. 17 

Figur 2 - Respondenter vid intervjuer ...................................................................................... 20 

Figur 3 - Kategorisering SMF .................................................................................................. 25 

Figur 4 - Konceptuell modell ................................................................................................... 39 

Figur 5 - Skärmdump, Rapporter ............................................................................................. 40 

Figur 6 - Skärmdump, Likviditetsrapport ................................................................................ 41 

Figur 7 - Skärmdump, Nyckeltalsrapport ................................................................................. 42 

Figur 8 - Sammanställning intervjuer revisionsbyråer ............................................................. 49 

Figur 9 - Sammanställning intervjuer Fortnox ......................................................................... 53 

Figur 10 - Konceptuell modell, första prototypen .................................................................... 54 

Figur 11 - Sammanfattning förutsättningar inför prototyputformningen ................................. 58 

Figur 12 - Nya lobbyn .............................................................................................................. 59 

Figur 13 - Inställningar nyckeltalsrapport ................................................................................ 60 

Figur 14 - Jämförelse årsbasis .................................................................................................. 61 

Figur 15 - Inställningar nyckeltalsrapport, inställd .................................................................. 61 

Figur 16 - Utmatad nyckeltalsrapport ...................................................................................... 62 

Figur 17 - Utmatad nyckeltalsrapport, 2 .................................................................................. 63 

Figur 18 - Inställningar resultatrapport .................................................................................... 64 

Figur 19 - Inställningar resultatrapport, inställd ....................................................................... 64 

Figur 20 - Utmatad resultatrapport ........................................................................................... 65 

Figur 21 - Utmatad resultrapport, 2 .......................................................................................... 66 

Figur 22 - Sammanställning fokusgrupper ............................................................................... 70 

Figur 23 - Konceptuell modell, förädlad prototyp och dess effekter ....................................... 71 

Figur 24 - Förädlade lobbyn ..................................................................................................... 72 

Figur 25 - Interaktiv lönsamhetsrapport ................................................................................... 73 

Figur 26 - Ny inställningssida .................................................................................................. 74 

Figur 27 - Ny rapportsida ......................................................................................................... 75 

Figur 28 - Sammanställning, ekonomistyrningsmodulens effekter ......................................... 80 

  



9 

 

1. Inledning 
Detta inledningskapitel öppnas med en bakgrundsbeskrivning kring det valda ämnet och 

efter det definieras problemet i en problemdiskussion. När problemet specificerats 

presenteras forskningsfrågorna och syftet. 

Denna studie handlar om molnbaserad ekonomistyrning i små och medelstora företag 

(hädanefter SMF) och hur en existerande ekonomistyrningsmodul
1
 kan utvecklas i ett 

molnbaserat redovisningssystem
2
. Fallföretaget i studien är Fortnox AB som vid uppsatsens 

början hade en ekonomistyrningsmodul som ansågs bristfällig. Vid utvecklandet av en 

förbättrad ekonomistyrningsmodul uppstår även vissa effekter och studien vill även påvisa 

dessa. 

1.1 Bakgrund 

När Matthews (2006) skrev boken History of accounting höll han i slutet av 90-talet ett par 

intervjuer med högt uppsatta chefer i ledningar på några av de största revisionsbyråerna. 

Cheferna för både Price Waterhouse (idag PwC) och KPMG förutspådde bland annat en 

accelererande dataledd förändring som skulle omforma sättet att bokföra och revidera då de 

föreställde sig att framtida bokföringsdata skulle verifieras av redovisningssystemet så fort det 

fördes in (Matthews, 2006). En dataledd förändring har mycket riktigt skett och France (2013) 

påstår att den teknologiska utvecklingen ständigt indikerar att system behöver bytas ut, 

integreras och/eller utvecklas vidare.  

Informationsteknologins framfart har möjliggjort att informationssystem
3
 skapats vilka 

underlättar och ökar flexibiliteten i organisationers olika integrerade processer (Arnold et al., 

2011). Detta menar Granlund (2011) kan leda till en effektivisering i hanteringen och 

spridningen av information. Dessa informationssystem har därmed blivit väsentliga 

informationsbärare och förmedlare av olika sorters data som både kan nås internt och ibland 

även externt (Hyvönen et al., 2006; Granlund, 2011). De har också i allt högre utsträckning 

potentialen att fungera som effektiva verktyg för att kunna bemöta dagens dynamiska 

affärsmiljö (Nandan, 2010). 

                                                 
1
 En modul är en form av underfunktion i ett informations-/affärssystem. En ekonomistyrningsmodul är därför en 

underfunktion som avhandlar ekonomistyrningsfunktioner. (Nilsson, 2014-02-03) 

2
 Ett internetbaserat redovisningsprogram som kan nås vart som helst oavsett plattform (dator, surfplatta, mobil) 

3
 Ett system kombinerat av hårdvara, mjukvara och nätverk för att kunna skapa och samla användbar data inom 

organisationer (Valacich & Schneider, 2014) 
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Redovisningssystem har till exempel på senare tid hjälpt SMF att minska operativa kostnader 

samt att enklare och bättre utvinna kvalitativ fakta ur varje organisations redovisning 

(Chaveerug & Leemanonwarachai, 2013). Efterhand som datoranvändningen blivit alltmer 

präglad av de ”molnbaserade”
4
 möjligheterna har dessa sorters system kunnat förbättras och 

effektiviseras för att upprätthålla den finansiella informationsanvändningen på bästa sätt 

(Marston et al., 2010; France, 2013). Likaså har sättet att förvara och förmedla 

redovisningsdata förbättrats då den blivit mer lättillgänglig och överförbar (Smith, 2012). 

Ahorlu (2012) påstår att om den generella uppfattningen av “molnets” möjligheter ändras, 

från att ses som en invecklad teknologi till ett sätt att konsumera och få tillgång till IT
5
, kan 

marknaden för molntjänster överta möjligheten att förvara data på lokala servrar. 

Allteftersom digitaliseringen och utvecklingen av molnbaserade system har fortlöpt så har 

även kraven och behoven av vad dessa system ska erbjuda ökat (Smith, 2012). Van Decker 

och Sinnett (2013) menar också att ekonomichefers grundläggande IT-kunskaper har 

förbättrats och därför ställer dessa också högre krav på att digitala redovisningssystem ska 

kunna stödja den övergripande strategin hos varje organisation. Följaktligen har detta lett till 

att ekonomichefer ofta spelar en allt viktigare roll när nya IT-investeringar görs eftersom de 

har ett stort intresse av att erhålla ett effektivare sätt att kontrollera, analysera och följa upp 

verksamheten (Van Decker, 2012; ”Treasury and Risk”, 2012). Abdel Al och McLellan 

(2013) betonar även att om redovisningsrutiner och verksamheters strategiska mål är tydligt 

sammankopplade kan önskvärda operativa resultat uppnås. Således kan integrerade 

informationssystem vara ett bra sätt att förmedla strategier och sprida information på, både för 

att kunna genomföra förändringar och nå uppsatta mål (Ratnatunga & Alam, 2011). Ofta 

anlitar SMF revisionsbyråer för att kunna säkerställa att redovisnings- och uppföljningsarbetet 

sker på ett ändamålsenligt sätt, då de ofta erbjuder tjänster och affärssystem
6
 som är inriktade 

på redovisning och ekonomistyrning (Nilsson, 2014-02-03). 

  

                                                 
4
 Syftar till den molnbaserade lagringen, att lagra information på internet. När vi nämner ”molnet” betyder detta 

lagringsplatsen som inte sker på egen server. 

5
 Förkortning för informationsteknologi 

6
 Ett system med många ekonomifunktioner som ska tillgodose informationshantering och behov av 

ekonomistyrning i en hel organisation 
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1.1.1 Företagsbeskrivning 

Fortnox startades år 2001 i Växjö där huvudkontoret fortfarande finns beläget. I dagsläget 

består företaget av 67 anställda och har cirka 50.000 kunder, vilket även gör dem till Sveriges 

ledande leverantör av internetbaserade redovisningsprogram för företag, föreningar och 

redovisningsbyråer. Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment av internetbaserade program 

som är lärande och användarvänliga men ändå kraftfulla och funktionsrika för att möta de 

flesta behov och önskemål (Fortnox, 2014a). 

Fortnox har centrala kontrakt som reglerar samarbete med nio av de största revisionsbyråerna 

i Sverige, således säljs många av deras mjukvaror till dessa som blir en form av mellanhand 

innan deras kunder i sin tur (slutkunden) använder programmet. Ibland erbjuder 

revisionsbyrån ett integrerat affärssystem som egentligen kan vara uppbyggt av många olika 

sidosystem och funktioner från olika leverantörer, där Fortnox är en del av systemet (Nilsson, 

2014-02-03). Ett exempel är PwC:s “My Business” där redovisning, analys, fakturering och 

andra ekonomifunktioner finns under en och samma plattform (PwC, 2014a). I övrigt finns 

det också vissa kunder som använder mjukvaran på egen hand, utan att involvera en 

revisionsbyrå (Nilsson, 2014-02-03). 

1.2 Problemdiskussion 

IT-investeringar hos företag, även SMF, verkar gå i en ständigt uppåtgående trend. Det 

konsumeras IT i stor grad, inte minst på grund av ökade teknologiska krav, och därför klassas 

nu IT som en av de största utgiftsposterna i många företag (Cokins, 2014). France (2013) och 

Granlund (2011) visar på faktorer som styr dagens redovisningssystem och hur företag bör 

identifiera om system behöver uppdateras eller flyttas till “molnet”. France (2013) hävdar att 

många av dagens informationssystem är föråldrade, kostnadsdöljande, beroende av manuella 

processer, svårkontrollerade och svåra att få ut nyttig information ur. Dessa faktorer kan 

därför leda till tidsfördröjningar, kostnad- och tidstillägg, bedrägerier och icke-värdehöjande 

processer. Granlund säger, å andra sidan, att vissa företag visar en rädsla inför ny teknologi 

och tar inte alltid möjligheten att hitta nya och effektivare IT-lösningar. Så länge de gamla 

systemen fungerar och det inte uppstår något påtvingande tryck från till exempel lagstiftning, 

koncernens huvudkontor eller företagets kunder så verkar förändringar inte ta fart (Granlund, 

2011).  

”Molnet” har hamnat på tapeten inom många sorters dataanvändning och lagring, däribland 

redovisningsmässig data (Marston et al., 2010; France, 2013). Många positiva aspekter har 
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påvisats kring detta fenomen men fortfarande återstår vissa aspekter som ekonomichefer oroar 

sig för. Enligt Controller’s report (2013) existerar tvivel kring hur säker molnbaserad lagring 

verkligen är eftersom känslig data samlas på ett och samma ställe som blir ett attraktivt byte 

för dataintrång. Ökade krav och insikter kring “molnets” möjligheter har lett till att 

leverantörer av molnbaserade programvaror, exempelvis internetbaserade 

redovisningssystem, alltjämt präglats av att utforma och förbättra nya eller existerande 

produkter (Smith, 2012; Ahorlu, 2012). Eftersom möjligheterna finns för att skapa en stor 

variation av olika molnbaserade tjänster och program skulle “molnet” kunna bidra till att 

processer effektiviseras med hjälp av moderna redovisningssystem (Ahorlu, 2012).  

Idag matas företag, stora som små, med enorma mängder information och enligt Rosengren 

(2012) lagrar SMF i genomsnitt 563 terabytes med information. Denna information som till 

stor del består av ekonomisk art behöver ses över för att sorteras, prioriteras och större delar 

bör även väljas bort (Rosengren, 2012). En mer förädlad ekonomistyrning som styrs efter 

vissa premisser kan ge företag fördelen att konkurrera ut företag som bearbetar fel och för 

stora mängder information. Ett redovisningssystem med utvecklade 

ekonomistyrningsmöjligheter som styrs enligt verksamhetens redovisningsplan kan leda till en 

mer effektiv ekonomistyrning (Romney & Steinbart, 2012).  

I tidigare forskning har en precis informationshantering inom redovisningssystem visat sig ge 

positiva effekter på verksamhetsstyrning (Chaveerug & Leemanonwarachai, 2013; Abdel Al 

& McLellan, 2013; Blackwell et al., 2006) men forskare ser fortfarande 

förbättringsmöjligheter inom området informationshantering. Valacich och Schneider (2014) 

beskriver dessutom, med underlag från några av de senaste studierna, att chefer i SMF runtom 

i världen baserar sina beslut med störst grund i redovisningsdata och att detta är den enda 

input vid beslutsfattande processer. Genom samma studier kartlades även att mer än hälften 

av dessa respondenter tar en stor risk genom att felaktig information behandlas vid kritiska 

beslutstaganden. Vid utvecklingen av nya informationssystem är det därför viktigt att enklare 

beslutsfattande, mer specifik informationsanvändning och minskade administrativa kostnader 

kan uppnås (Ismail & King, 2005).  

I nuläget erbjuder Fortnox ingen fullständig ekonomistyrningsmodul då störst fokus lagts på 

bokföringsdelen (Fortnox, 2014b) och därför behöver deras kunder, om 

ekonomistyrningsbehov existerar, använda sig av kompletterande system och rutiner för sin 

ekonomistyrning. Dessa system är i vissa fall inte heller kompatibla med Fortnox, vilket 

därmed kan bli tidsödande och då riskerar önskvärda effektiviseringar att inte kunna uppnås, 
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som framför allt Abdel Al och McLellan (2013), ”Treasury and Risk” (2012) samt Ratnatunga 

och Alam (2011) behandlar. Nilsson (2014-02-03) belyser även att mindre företag sällan inser 

vilka behov av uppföljning de har, vilket medför att Fortnoxs användare inte ser hur 

programmet skulle kunna förbättras och Fortnox får därmed dessutom svårigheter att härleda 

en konkret efterfrågan kopplat till deras affärsutveckling. 

Nilsson (2014-02-03) anser att ett mer integrerat system hade kunnat gynna alla parter som 

berörs av Fortnoxs system – Fortnox hade erbjudit mer attraktiva och kompletta mjukvaror 

och kunden samt revisionsbyrån hade på ett effektivt sätt kunnat anpassa rapporter och 

analyser i varje specifikt fall. Eftersom SMF karaktäriseras som komplexa organisationer med 

begränsade resurser, handlingskraft samt olika behov av information och branschspecifik 

kunskap (Garengo et al., 2005), medför att en specificerad rapportering skulle kunna vara 

önskvärd. I nuläget överförs redovisningsdata med hjälp av SIE-filer
7
 vilket skapar 

överflödiga processer om ett system inte erbjuder den sortens tjänster som varje specifikt 

företag efterfrågar (Nilsson, 2014-02-03).  

Med hänsyn till ovanstående diskussion och tidigare forskning menar Sutton (2010), 

Granlund (2009 & 2011), Dechow et al. (2007), Abdel Al & McLellan (2013) m. fl. att det 

finns brister i kunskapen om relationen mellan IT, redovisning och ekonomistyrning i SMF. 

Utfrån detta resonemang finns det en grund att vidare studera molnbaserade 

redovisningssystem och dess koppling till dessa områden. Detta leder oss fram till följande 

forskningsfrågor. 

1.3 Forskningsfrågor 

- För att underlätta SMFs analys- och rapporteringsarbete, hur skulle en prototyp på en ny 

ekonomistyrningsmodul i Fortnoxs system kunna se ut?  

samt 

- Vilka effekter kan uppnås i SMF med hjälp av en utvecklad ekonomistyrningsmodul i ett 

molnbaserat redovisningssystem? 

  

                                                 
7
 Standardiserat filformat för informationsöverföring mellan olika ekonomiprogram 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utforma en prototyp av en ny ekonomistyrningsmodul i 

Fortnoxs molnbaserade redovisningssystem samt vidare kartlägga hur en sådan modul skulle 

kunna underlätta SMFs analys- och rapporteringsarbete. Studien syftar även till att påvisa 

vilka effekter som SMF kan uppnå med en sådan ekonomistyrningsmodul.    
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver till en början studiens forskningsansats som sedan följs upp av 

mer specifika beskrivningar kring hur urval har gjorts och hur empiri och teori samlats 

in. Till sist beskrivs studiens kvalitetsmått och etiska aspekter.   

2.1 Bakgrund till studien 

Idén till att utföra denna studie uppkom efter att författarna fastnat för en uppsats på nätet med 

rubriken ”Elektronisk ekonomistyrning”. En insikt om att analys- och rapporteringsarbete kan 

integreras i molnbaserade redovisningssystem utgjorde sedan startpunkten för denna uppsats. 

Studien har även influerats av personlig erfarenhet, då en av författarna har erfarenhet av att 

jobba i ett molnbaserat redovisningssystem som tillhandahålls av Fortnox. Dessa aspekter 

bidrog till att en initial kontakt togs med Fortnox vilket vidare ledde till att författarnas 

uppdrag fastställdes.  

2.2 Forskningsansats 

Denna kvalitativa studie baserades på en deduktiv ansats vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

är den vanligaste ansatsen gällande förhållandet mellan teori och praktik. Studien inleddes 

genom att författarna tog fram gällande teorier utifrån det givna problemet. Med hjälp av de 

framtagna teorierna samlades sedan empiriskt material in för att se vilka åsikter som 

revisionsbyråerna och Fortnox har gällande en ekonomistyrningsmodul. Vidare testades 

teorierna, tillsammans med den insamlade empirin, gentemot slutanvändarna för att få 

ytterligare förbättringsförslag. Således betyder detta att denna studie utgick från en deduktiv 

ansats som innebär att forskaren har teori som utgångspunkt i syfte att använda denna när 

empiri ska tolkas (Bryman & Bell, 2013). 

2.3 Undersökningsdesign 

Patel och Davidson (2011) skiljer på tre typer av undersökningar - utvecklingsarbete, 

utredning och forskning - där det primära syftet med forskning och utredning är att producera 

kunskap medan utvecklingsarbete ska bidra till en förändring genom att utnyttja den kunskap 

som redan finns. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att den kunskap som finns 

många gånger är otillräcklig eller ospecifik för det speciella område som utvecklingsarbetet 

ska gälla, vilket bidrar till att produktion av kunskap också blir en uttalad del av 

utvecklingsarbetet. Genom att författarna tog fram specifik kunskap från tre olika sorters 
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aktörer inom området (kunskapsproduktion), kunde ett utvecklingsarbete i form av 

utformningen av en prototyp ske (utnyttjande av kunskap). Fall där både kunskapsproduktion 

och utnyttjande av kunskap sker i samma arbete brukar kallas forskning- och 

utvecklingsarbete (Patel & Davidsson, 2011), vilket således denna studie klassas som.  

Studiens tillvägagångssätt stämmer även överrens med prototyping som enligt Larsson (2004) 

är en metod för systemutveckling. Metoden innebär ett arbete i fyra steg vilka är: (1) 

Identifiera användarnas informationsbehov, (2) utveckla den första prototypen, (3) använda 

prototypen och göra förbättringar, (4) revidera och förädla prototypen. (Larsson, 2004) Denna 

studie började med steg ett genom att författarna, med hjälp av revisionsbyråerna, 

identifierade användarnas behov. Med grund i empirin som insamlades från revisionsbyråerna 

och i samråd med Fortnoxs önskemål utformades sedan en prototyp, vilken enligt denna 

metod är steg två. I steg tre skall prototypen användas vilket kan liknas med den testning som 

i denna studie har genomförts med hjälp av fokusgrupper. (Larsson, 2004)  

Efter denna testning skedde en förädling av prototypen, vilken baserades på prototypens 

mottagande i fokusgrupperna och kan således ses som studiens fjärde steg. Det blir sedan upp 

till Fortnox att själva utveckla och förbättra prototypen vidare innan en eventuell 

implementering. Prototyping sker oftast genom flera iterativa processer för att ständigt förädla 

och förfina prototypen (Gulliksen & Göransson, 2002). En fördel med att utforma prototyper 

är enligt Larsson (2004) att det blir enklare för en användare att uttala sig om någonting som 

är påtagligt, istället för att endast försöka samtala om sitt informationsbehov. Precis detta 

belyste Fortnox som en svårighet vid utformningen av ett sådant här system då han påstod att 

småföretagare oftast inte vet vad de efterfrågar för tjänster inom ekonomi (Nilsson, 2014-02-

03).  
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2.3.1 Disposition 

 

Figur 1 - Uppsatsens disposition 

2.4 Urval/Undersökningsgrupp 

När respondenterna på Fortnox och revisionsbyråerna valdes ut anammades ett icke-

slumpmässigt urval i form av ett lämplighetsurval. Lämplighetsurvalet innebär att ett mindre 

antal, för studien relevanta människor, väljs för att dessa är tillgängliga och förmodas ge bäst 

svar åt studien (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av studentansvarige på Fortnox kunde 

lämpliga respondenter väljas ut för att hitta de som ansågs vara mest kunniga inom området. 

På Fortnox intervjuades två personer; företagets produktchef och en av deras 

systemutvecklare. Gällande urvalet på revisionsbyråerna har affärssystemsansvariga och 

redovisningskonsulter hos fyra av Fortnoxs nio revisions-/redovisningsbolagskunder valts ut. 

Enligt Hunton och Beeler (1997) samt Gulliksen och Göransson (2002) är det viktigt att även 

involvera systemanvändarna (vilket i detta fall är slutkunderna och revisionsbolagen) vid 



18 

 

framgångsrik systemutveckling av redovisningssystem, eftersom de besitter en god insikt och 

kunskap om systemet. Söderström (2010) menar att många systemutvecklingar som gjordes 

under 90-talet brast i användarinvolvering och att slutprodukten visade sig bli bättre desto 

tidigare användarna fick vara med i utvecklingsprocessen. 

Även fokusgrupperna valdes ut genom ett icke-slumpmässigt urval då Fortnoxs kunder, i form 

av SMF, samt personer med bred kunskap inom redovisningsprogram tillfrågades. Närmare 

bestämt anammades här också ett lämplighetsurval då respondenter som besatt tillräcklig 

kunskap inom Fortnox eller liknande system valdes ut. De två fokusgrupperna som 

genomfördes var av mindre slag, där fyra respondenter medverkade per tillfälle. Detta ansågs 

passande eftersom prototypen krävde en presentation på dator och därmed medförde ett 

begränsat deltagande.  

2.5 Informationsinhämtning 

2.5.1 Referensram 

I denna studie har teorier och bakgrundsfakta samlats in via artikel- och databassökningar, till 

exempel Business Source Premier, OneSearch och Google Scholar. Sökord som har använts 

är bland annat SMF, prestationsmätningssystem, framgångsfaktorer, nyckeltal, molnbaserade 

system, affärssystem, informationssystem, systemutveckling och systemintegration, 

informationshantering, beslutsfattande samt dess engelska motsvarigheter. Teorin består även 

av litteratur i form av böcker samt journaler som klassats som vetenskapliga vilka därmed 

ansetts som trovärdig fakta. I så stor mån som möjligt har nya källor och teorier identifierats 

och prioriterats till studien. De vedertagna teorierna har även utgjort grunden för de framtagna 

intervjuguiderna. Yin och Nilsson (2007) menar att litteraturgenomgången hjälper till att 

utveckla mer insiktsfulla frågor inom området. 

2.5.2 Primärkällor 

Primärkällor består av primärdata som samlats in till studien för första gången. Primärdata är 

således data som forskaren själv samlat in antingen genom intervjuer, enkäter eller 

observationer (Jacobsen, 2010). Primärkällor i denna uppsats består utav en testversion av 

Fortnoxs nuvarande ekonomistyrningsmodul, intervjuer samt fokusgrupper. 
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2.5.2.1 Nuvarande ekonomistyrningsmodul i Fortnoxs redovisningssystem 

Författarna till denna studie har valt att inkludera ett kapitel som handlar om Fortnoxs 

nuvarande ekonomistyrningsmodul. Detta kapitel är till för att ge en förståelse för Fortnoxs 

digitala redovisningssystem innan den övriga empirin, i form av intervjuer och fokusgrupper, 

presenteras. Här presenteras skärmdumpar och beskrivningar kring hur nuvarande 

ekonomistyrningsmodulen fungerar. Författarna fick genom produktchefen Cesar Nilsson 

tillgång till en testversion av Fortnoxs redovisningssystem och det är alltså informationen som 

författarna utvunnit ur detta program som redovisas i detta avsnitt. Den nuvarande 

ekonomistyrningsmodulen kommer användas som utgångspunkt i vårt förbättringsarbete och 

framtagningen av första prototypen. 

2.5.2.2 Intervjuer 

I denna studie genomfördes intervjuerna med en semi-strukturerad karaktär. Detta är en metod 

som enligt Bryman och Bell (2013) hålls med hjälp av en intervjuguide, vilken kan ses som en 

minneslista över relevanta områden och frågor som ska täckas i den semi-strukturerade 

intervjun. Under studiens intervjuer hölls ingen strikt ordningsföljd och många svar och 

följdfrågor hamnade på sidospår, något som Bryman och Bell (2013) menar kännetecknar den 

semi-strukturerade intervjun. Detta ansågs vara en för studien relevant metod då författarna 

ville vara öppna för all information och därmed få fram vad varje specifik intervjuperson 

ansåg vara viktigt inom ämnet. Det användes olika intervjuguider till intervjuerna som 

genomfördes på revisionsbyråerna (bilaga 1) och Fortnox (bilaga 2), då syftet med 

intervjuerna på revisionsbyråerna främst var att hitta förbättringsmöjligheter medan 

intervjuerna på Fortnox även syftade till att ta reda på vad som faktiskt är möjligt att 

genomföra.    

Intervjuerna, med personalen på Fortnox och med representanter hos tre av revisionsbolagen, 

genomfördes på plats hos företagen. Detta ökar enligt Jacobsen (2010) chansen till en 

förtrolig stämning då det är enklare att få personlig kontakt när man fysiskt sitter mitt emot 

varandra. En av revisionsbyråernas anställda är stationerad i Östersund vilket bidrog till att ett 

personligt möte inte var möjligt på grund av tids- och kostnadsaspekter. I detta fall skedde 

intervjun via telefon vilket enligt Jacobsen (2010) är en mer osäker metod då intervjuaren inte 

har möjlighet att observera kroppsspråk. För att ge respondenterna en viss inblick i vad 

studien handlade om skickades en beskrivning angående frågeområden ut en dag innan till 

samtliga respondenter. Under de utförda intervjuerna har respondenterna varit öppna och 
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samarbetsvilliga, ingen skillnad i utförligheten eller viljan att besvara frågorna märktes mellan 

de personliga intervjuerna och telefonintervjun.  

Respektive intervju har efter samtycke med respondenterna spelats in, lyssnats av och 

transkriberats för att upprätthålla en god dokumentation. Att få godkännande av 

respondenterna är enligt Yin och Nilsson (2007) viktigt eftersom vissa intervjupersoner kan 

bli osäkra eller distraherade när en bandspelare är på. Inspelningarna har i efterhand lyssnats 

av för att säkerställa att det som skrivits i empirikapitlet inte har påverkats av författarnas 

egna tolkningar. Bryman och Bell (2013) belyser också att det under intervjuerna kan uppstå 

intervjueffekter vilket innebär att respondenten ger svar som stärker en uppgjord bild eller 

svar som intervjuaren antas vilja ha. Eftersom studiens syfte är att ge fördelar åt såväl studiens 

fallföretag som revisionsbyråerna och slutkunderna uppfattade författarna att risken för 

intervjueffekter var relativt liten.  

Figur 2 – Respondenter vid intervjuer 

2.5.2.3 Fokusgrupper 

Fokusgrupperna representerar studiens sista empiriska steg och dess huvudsakliga syfte var att 

pröva den framtagna prototypen för att författarna skulle uppfatta om denna välkomnades av 

slutanvändaren eller inte. Fokusgrupper är enligt Bryman och Bell (2013) en 

undersökningsmetod där en grupp personer samtidigt tillfrågas om en viss frågeställning eller 

ett visst tema. Metoden passar enligt Jacobsen (2010) bäst till ett relativt avgränsat tema vilket 

Respondent Företag Position Datum kl.  

(Intervjuomgång 1) 

Pauline Roos PwC, Växjö Affärssystemsansvarig & 

redovisningskonsult 

17 mars 2014 09.00 

Petter Åkesson Persson & Thorin, 

Växjö 

Ägare, VD & redovisningskonsult 17 mars 2014 10.30 

Björn Winberg Deloitte, Växjö Auktoriserad redovisningskonsult 18 mars 2014 10.00 

Pär Dahlström 

(telefonintervju) 

Grant Thornton, 

Östersund 

Director Outsourcing Services 19 mars 2014 09.30 

(Intervjuomgång 2) 

Cesar Nilsson Fortnox, Växjö Produktchef 8 april 2014 08.00 

Jacob Carlbring 

Alm 

Fortnox, Växjö Systemutvecklare 8 april 2014 08.30 
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i denna studie representeras av den framtagna prototypen. Fokusgrupperna genomfördes utan 

att respondenterna i detalj hade blivit informerade om vad tillfället skulle handla om. Detta 

undveks för att respondenterna i förväg inte skulle kunna förbereda sig och att svaren på så 

sätt skulle påverkas.  

Strukturen i fokusgrupperna har skett utifrån en relativt stram modell, vilken lämpar sig bäst 

för projekt där fokus ligger mer på innehållet i diskussionen än integrationen mellan 

deltagarna (Halkier, 2010). Halkier menar vidare att metoden lämpar sig för projekt där 

forskaren har en relativt omfattande kunskap om fältet vilket författarna till denna studie anser 

sig ha efter tidigare genomförda intervjuer och teoribearbetning. Dock förespråkar 

Greenbaum (2000) att den ansvarige moderatorn inte bör reglera fokusgruppen allt för hårt. 

Detta togs hänsyn till då fokusgrupperna syftade till att både kommentera de 

förbättringsåtgärder som vidtagits på Fortnoxs ekonomistyrningsmodul men också ge 

utrymme för nya förbättringsförslag.  

Fokusgrupperna genomfördes med en av författarna som moderator medan den andra bistod 

som medhjälpare och tog anteckningar och flikade in med frågor vid behov. Moderatorn 

presenterade både den gamla ekonomistyrningsmodulen och den nya prototypen noggrant för 

att deltagarna snabbt skulle få en uppfattning kring ämnet, något som enligt Greenbaum 

(2000) är viktigt för medlemmarnas involvering. Den nuvarande ekonomistyrningsmodulen 

samt den framtagna prototypen presenterades via ett prototypverktyg online, kallat InVision. 

Moderatorn använde även en intervjuguide (se bilaga 3) med enkla och förståeliga frågor så 

att respondenterna uppfattade idén kring den framtagna prototypen och därmed kunde 

diskutera fördelar och förbättringsmöjligheter. Fokusgrupperna spelades även in och 

transkriberades för att möjliggöra en dokumentation och säkerställa att ingen viktig 

information utelämnades. Fokusgruppernas deltagare erbjöds anonymitet vilket de ville ha. 

Vid citatreferenser i empirin har därför endast förnamn använts.  

2.5.3 Analys av data 

I denna studie har vi använts oss av vad Bryman och Bell (2013) beskriver som en "generell 

strategi" för analys av data. Denna metod innebär att det sker ett återkommande samspel 

mellan insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013). Detta skedde genom att en 

analys och framtagning av en prototyp påbörjades när data hos revisionsbyråerna och Fortnox 

samlats in och följderna av denna analys påverkade sedan efterföljande datainsamlingsprocess 

i fokusgrupperna. 
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2.6 Kvalitetsmått 

Silverman (2013) menar att det är av liten betydelse att lägga fram en forskningsavhandling 

som inte kan visa sin publik den procedur som använts för att göra metoderna tillförlitliga och 

slutsatserna giltiga. Både Bryman och Bell (2013) och Silverman (2013) rekommenderar 

validitet och reliabilitet som lämpliga kvalitetsmått men Bryman och Bell förtydligar att 

begreppens betydelse bör lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning, vilket är en aspekt 

som blir mer viktig i kvantitativa studier. Nedan beskrivs kvalitetsmåtten och dess påverkan 

på denna studie mer ingående. 

2.6.1 Validitet 

Det som Bryman och Bell (2013) benämner intern validitet betyder att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan det som observeras och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. 

Detta är något som tenderar att bli en styrka i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). I 

denna studie har författarna inte haft några intentioner att påverka studien och därmed ställt 

sig helt öppna till informationen som hämtats in. Även intervjuguiderna, som i denna studie 

haft en semistrukturerad karaktär, har gett möjlighet till spridda svar och egna tolkningar hos 

respondenterna. Enligt Silverman (2013) måste en forskare tillbakavisa sina ursprungliga 

antaganden i syfte att uppnå objektivitet i sin forskning. För att minska risken för subjektivitet 

och misstolkningar har författarna låtit nyckelinformanter i form av opponenter, handledare, 

examinatorer, respondenter samt fallföretaget granska rapporten under studiens gång. Detta 

anser vi ha stärkt validiteten. Denna typ av validering kallas enligt Silverman (2013) 

respondentvalidering. Studien har även anammat en källtriangulering då flera respondenter, ur 

olika perspektiv, i ett givet problem har medverkat. Detta ökar enligt Bryman och Bell (2013) 

tillförlitligheten. 

Den externa validiteten handlar om huruvida en studie kan generaliseras vilket utgör ett större 

problem i kvalitativa studier än i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Den framtagna 

prototypen har främst som mål att gynna Fortnox och deras kundbas vilket går i enlighet med 

studiens syfte. Huruvida resultaten kan generaliseras till att gälla alla SMF som använder en 

ekonomistyrningsmodul eller endast de kunder som använder Fortnoxs system är inte helt 

självklart. Dock tror författarna att efterfrågan på en sådan här modul borde vara densamma 

för alla företag inom kategorin SMF. Detta styrks eftersom författarna lät både Fortnoxs 

kunder och kunder till andra redovisningssystem delta i fokusgrupperna och därmed 
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presentera SMFs åsikter om prototypen. Därav skulle denna uppsats förmodligen kunna bidra 

som en del av en teoretisk generalisering på ämnet.  

2.6.2 Reliabilitet 

Extern reliabilitet handlar om huruvida en studie kan replikeras (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna till denna studie har skapat en tydlig beviskedja, vilket innebär att den externa 

läsaren tydligt ska kunna följa de tankesätt som beskrivs - allt från den initiala 

forskningsfrågan till slutsatserna. Intervjuguiderna är även bifogade i slutet av studien för att 

ytterligare underlätta en upprepning av studien.  Dock påpekar Bryman och Bell (2013) att 

kvalitativ forskning är svårare att replikera än kvantitativ forskning eftersom det är omöjligt 

att frysa en social miljö och sociala betingelser. 

Den interna reliabiliteten handlar om att komma överens om hur forskarna ska tolka det de ser 

och hör (Bryman & Bell, 2013). Detta har författarna i denna studie underlättat genom den 

inspelning och transkribering som gjorts på de genomförda intervjuerna och fokusgrupperna. 

Denna transkribering har bidragit till att svaren noggrant kunnat analyseras, vilket Silverman 

(2013) menar bidrar till giltiga och trovärdiga slutsatser. Även det faktum att författarna 

intervjuade och bearbetade materialet tillsammans styrker reliabiliteten eftersom detta 

förfaringssätt minskar risken för att svaren kan ha missuppfattats och att ensidig tolkning kan 

ha uppstått.  

2.7 Etiska aspekter 

Som författare har man ytterst ansvar för att studien håller en god kvalitet och är moraliskt 

acceptabel. Varje forskare måste därför ha en förståelse för de etiska dimensionerna som 

möter ens forskning (Codex, 2013). Bryman och Bell (2013) delar upp de etiska principerna 

som forskare bör ta hänsyn till i fyra kategorier. Dessa är (1) samtyckeskravet (2) skada för 

deltagarnas del (3) falska förspeglingar och (4) intrång i privatlivet. 

Samtyckeskravet är enligt Bryman och Bell (2013) ett av de mest debaterade områdena vad 

gäller etiska frågor. Denna studie är gjord utifrån ett samarbete med Fortnox vilket innebär att 

det fanns ett samtycke och godkännande till studien. Fallföretaget och respondenterna gavs 

även erbjudandet att vara anonyma, vilket av författarna ansågs vara etiskt korrekt då Bryman 

och Bell (2013) belyser vikten av att en forskning inte ska kunna innebära att deltagarna på 

något vis far illa. Som sagt har fallföretaget även fått tillgång till studien allteftersom den 

pågått. Erbjudanden gavs då författarna ville visa att de inte hade några falska förspeglingar 
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som intention, vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att studiens syfte inte får 

beskrivas vara något annat än vad det är. Sista principen som Bryman och Bell (2013) tar upp 

innebär att författarna inte får göra intrång i undersökningspersonernas privatliv. Detta har i 

denna studie inte varit något hot då undersökningen inte riktats mot privat information, utan 

mot studiens syfte.  

Författarna har dessutom inte i någon avsikt inlett studien med att utföra denna åt något annat 

företag eller organisation som kan dra vinning av dess bidrag. Studien har utförts i enlighet 

med fallföretagets samtycke och sekretessbelagd information har presenterats i den mängd 

som godkänts av respondenterna. Uppsatsen kommer även förmedlas vidare inom 

fallföretaget, då ytterligare en studie på samma ämne ska genomföras av 

systemutvecklingsstudenter i höst. Detta adderar mer välvilja från författarnas sida, då studien 

förhoppningsvis kan ge ett mervärde för fallföretaget i framtiden. Vid studiens slutförande 

kommer rapporten även att publiceras på Diva-portalen vilket gör att allmänheten kan ta del 

av studiens resultat.  
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras först studiens målgrupp (SMF) samt informationshantering, 

beslutsfattande och ekonomistyrningens roll i SMF. Vidare behandlas hur det strategiska 

arbetet och prestationsmätning sker i SMF. Slutligen beskrivs informationssystemens, 

affärssystemens, systemutvecklingens samt ”molnets” funktion. 

3.1   Små och medelstora företag 

SMF är en viktig del av länders ekonomi eftersom de står för en stor del av sysselsättningen. I 

EU finns omkring 23 miljoner SMF vilket utgör ungefär 99% av den totala mängden företag 

(Europeiska kommissionen, 2006). Europeiska kommissionen (2000) presenterar även fakta 

kring hur SMF medför nya teknologier och uppfinningar till marknader och säger att de oftast 

får en centralt drivande roll i framgången av den europeiska ekonomin.   

 

Figur 3 - Kategorisering SMF 

SMF klassas i olika kategorier (mikro-, litet- och medelstort) beroende på antal anställda, 

balansomslutning och årlig omsättning (Ibicioglu et al., 2010), enligt figuren ovan.  

SMFs karaktärsdrag skiljer sig drastiskt åt i jämförelse med större företags, framför allt skiljer 

sig mängden anställda åt. En undersökning från 2002 visade att hela 93% av europeiska 

företag har färre än 10 anställda och därför blir de organisatoriska problemen inte lika 

frekventa eftersom byråkrati bortprioriteras och kreativitet samt innovation förespråkas 

(Europeiska kommissionen, 2003; Pullen et al., 2009). En nackdel med mängden anställda 

kan vara att det oftast inte finns kompetens eller arbetskraft till att driva företaget framåt 
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(Pullen et al., 2009). I en studie från Europeiska kommissionen (2001) rekommenderades ett 

par kritiska framgångsfaktorer för att europeiska SMF ska lyckas med den organisatoriska 

styrningen. De mest förekommande för SMF var att hitta eller anförskaffa relevanta resurser, 

kompetenser och finansiella möjligheter, eftersom dessa är viktiga i att kunna driva en 

organisation framåt. 

Sandberg (2012) påstår att det inom SMF-branschen är viktigt att se ingångar i 

tillväxtmarknader, men även kunna analysera och ta rätt beslut när expansionsmöjlighet 

föreligger. Jones och Tilley (2003) och Marsden och Forbes (2003) framför även att SMF ofta 

har svårt att följa med i drastiska förändringar på grund av bristande resurser. Därför ses 

strategiarbete, ekonomistyrning, uppföljning och användbar ekonomisk information som 

viktig för att kunna följa upp och styra framtiden (MacKay & Costanzo, 2009). 

3.2 Informationshantering och beslutsfattande 

Informationsteknologin och sättet att hantera information har utvecklats till att bli en 

strategisk fördel i många företag. Chaffey och White (2011) beskriver fördelarna där nya sätt 

att göra affärer, minskade kostnader samt effektiviseringar av affärsprocesser är de mest 

tongivande. Anledningen till detta är att relationen mellan strategi-, affärs- samt 

beslutsprocesser har en bred omfattning av information och genom att välja ut och analysera 

rätt information kan organisatoriska prestationer förbättras. (Chaffey & White, 2011) 

Valacich och Schneider (2014) menar att verksamheter skulle behöva ha uppdaterad, precis 

och integrerad ekonomisk information för att kunna förverkliga sina strategiska mål och den 

övergripande affärsplanen. Beroende på storlek och marknad ett företag befinner sig på kan 

informationen som företag vill få ut ur sin bokföring skilja sig drastiskt åt. SMF har kommit 

till insikt att denna information är välbehövlig och vissa har därför på senare tid börjat 

specificera vad deras rapporter ska innehålla (Anton & Trifan, 2011). Många är däremot 

fortfarande okunniga inom området och den “finansiella medvetenheten” skiljer sig ofta 

signifikant småföretag emellan (Sian & Roberts, 2009). En viktig ståndpunkt, enligt Ibicioglu 

et al. (2010), är att SMF inte är nedskalade versioner av större företag och att man därför inte 

kan applicera samma sorts informationsanvändning i mindre skala. 

Syftet med en relevant och precis ekonomisk information är som tidigare nämnts att få ett 

beslutsunderlag (Nilsson, 2008). Även Bressler och Bressler (2006) menar att ekonomisk 

information kan spela stor roll som dagsfärskt beslutsunderlag och därför använder många 

SMF redovisning- och informationssystem. Sådana system tillhandahåller information för 
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flera beslutsfattare inom till exempel produktion, HR, finansiering, management, 

marknadsföring och logistik (Christauskas & Miseviciene, 2012). SMF upprättar vanligtvis 

främst finansiella rapporter för externa användare och interna rapporter är enligt Zager et al. 

(2012) för det mesta underrepresenterade eller obefintliga. Det innebär att 

redovisningsinformationen i beslutsprocessen och ledningen anses användas på ett 

otillräckligt sätt. Zager et al. (2012) hävdar att mer utförliga interna rapporter och 

nyckeltalsrapporter skulle leda till långsiktig tillväxt och förbättrad finansiell position 

eftersom bättre beslut kan tas med hjälp av dessa. 

Informationens innehåll och form är till stor del viktig, men Valacich och Schneider (2014) 

lyfter även fram aspekten att informationsbearbetningen är något som måste ske ständigt för 

att upprätthålla effektiv ekonomistyrning; i form av planering och uppföljning. De talar om 

den så kallade “Continuous Planning Process”, som är en iterativ 

informationshanteringsprocess vilken ska ta hänsyn till dåtida och nutida data för att 

prognostisera framtiden. I denna process bearbetas informationen för att övervaka och 

analysera det rådande läget vilket kan leda till en justering eller omarbetning av 

verksamhetens strategiska mål, i syfte att styra verksamheten i en ny riktning. Continuous 

Planning Process vill prioritera en uppdaterad och modern ekonomistyrning och motverka 

äldre ekonomistyrningssynsätt, till exempel traditionell budgetering
8
 (Valacich & Schneider, 

2014). 

3.2.1 Beslutsstilar och typologier hos småföretagare 

Alla företag och deras beståndsdelar är på något sätt unika jämfört med andra, då 

personligheter, företagskulturer, policies och egenskaper skiljer sig åt. För att få en generell 

uppfattning om hur olika typer av företagande sker delas småföretagare enligt Nyström (1996) 

upp i tre olika typologier av beslutsstilar – den nyfikne, den lyhörde och den ihärdige. 

Beroende på hur företagaren kategoriseras kan anpassningen av beslutsstöd formas på olika 

sätt. Den nyfikne vill gärna förutspå framtiden på bästa möjliga sätt för att kunna bedriva sina 

kreativa tankegångar, medan den lyhörde har goda relationer etablerade med sina kunder och 

vill värna om dem. Slutligen vill den ihärdige ha ett välutvecklat system då denne har en stor 

fackkunskap och höga krav på systemstöd. (Nyström, 1996) 

                                                 
8
 Budgetering som görs utifrån historisk data 
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3.3 Ekonomistyrning i SMF 

Ekonomistyrning finns i alla företag och i stort sett alla medarbetare är mer eller mindre 

involverade i dessa aktiviteter, antingen som producenter eller användare av systemet. 

Litteraturen erbjuder ingen entydig definition på begreppet ekonomistyrning (Gyllberg & 

Svensson, 2002). Anthony och Govindarajan (2007) beskriver ekonomistyrning som den 

process genom vilken chefer påverkar andra organisationsmedlemmar att implementera 

organisationens strategier. Gyllberg och Svensson (2002) menar att ekonomistyrningen är de 

åtgärder som vidtas i syfte att öka en organisations effektivitet och menar att det handlar om 

att påverka människors beteende mot uppsatta mål. De övergripande mål och strategier som 

företaget utvecklar är utgångspunkt i den ekonomiska styrningen och således blir det därför 

viktigt att tydliga mål formuleras och att ansvaret för ekonomiska frågor är väl preciserat 

(Nilsson, 2008).  

Ekonomistyrningen associeras traditionellt med budgetering, produktkalkylering och 

internredovisning. Redovisningen har en central roll i ekonomistyrningen då den samspelar 

med övriga delar genom att ge underlag till såväl budget-, prognos- och kalkyluppföljning 

(Olve & Samuelson, 2008). Även Lövstål (2001) menar att internredovisningen har fått en 

starkare position i traditionella företag på senare år, vilket hon antar vara en följd av det 

alltmer decentraliserade ansvaret. Flertalet författare har också uppmärksammat att 

internredovisningen har olika syften och att redovisningsrapporter och 

redovisningsinformation används på många olika sätt (Lövstål, 2001).  

Enligt Scapens (1991) har internredovisningen i huvudsak två syften vilka är att planera och 

kontrollera. Det första syftets huvudsakliga idé är att tillhandahålla användbar information för 

att kunna göra ekonomiska beslut. Genom att tillhandahålla rätt och lämplig information från 

redovisingssystemet förväntas resurserna kunna användas och allokeras effektivt för att på så 

sätt maximera lönsamheten. Ramberg (1997) menar också att vissa företag missar möjligheten 

att utvinna relevant information utav redovisningen då den ibland används mer i en symbolisk 

mening än för informationsutvinningen i sig. Det andra syftet, vilket var kopplat till kontroll, 

har som mål att tillhandahålla information kring hur enheter har lyckats allokera resurserna 

och resultaten på de åtgärder som utförts. Förutom dessa huvudsakliga syften har även 

internredovisning vissa andra syften såsom att rationalisera redan fattade beslut, identifiera 

problem, agera som en källa till lärdom, bistå med argument vid förhandlingar och ge en 

gemensam förståelse. Vilken utformning redovisningssystemet bör ha beror på företagets 
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storlek och verksamheten som drivs. Halabi et al. (2010) menar att ett dåligt 

redovisningssystem kan vara en bidragande faktor till att småföretagare misslyckas. 

Småföretag har sällan samma möjlighet som stora företag när det kommer till anställning av 

en särskild person för kontroll och uppföljning av organisationen. Detta ställer högre krav på 

företagsledaren som själv måste ta fram och tolka den ekonomiska informationen. Vissa 

redovisningsbyråer erbjuder därför småföretag en fördjupad ekonomisk analys och 

rådgivning. Dock krävs det fortfarande en grundläggande kunskap om ekonomiska begrepp 

och samband för att korrekt kunna tolka denna information från redovisningsbyråerna 

(Nilsson, 2008). 

Johansson (1997) menar att småföretagarna inte efterfrågar rådgivare i form av externa 

konsulttjänster i den utsträckning de skulle behöva. Statens offentliga utredningar (SOU) har 

gjort en undersökning gällande vilka faktorer som påverkar serviceutnyttjande hos SMF. 

Undersökningen kom bland annat fram till att serviceutbudet ansågs vara bristfälligt utformat. 

De betraktas ofta som alltför kostsamma och utbudet framstår som föga anpassat till det 

enskilda företagets behov (Andersson, 1995; Johansson, 1997). Dock kan det bristande 

utnyttjandet av service också bero på företagen själva då de många gånger saknar förmågan 

att tillgodogöra sig service på grund av attitydmässiga, kunskapsmässiga eller ekonomiska 

orsaker. Ett problem kan också vara att företag inte kommer i kontakt med lämpliga 

leverantörer av service till exempel på grund av kommunikationsproblem mellan 

tjänsteleverantören och småföretagaren (Johansson, 1997). När verksamheten går bra anser de 

sig inte ha behov av hjälp och en rädsla finns för att konsulter eller dylikt inte besitter den 

rätta branschkunskapen. Den vanligaste typen av hjälp småföretagare är villiga att ta anses 

dock vara i form av revisorer (Johansson, 1997). Dyer och Ross (2007) hävdar att fler företag, 

utöver den traditionella redovisningstjänsten, även har börjat ta hjälp i form av 

affärsrådgivning och support från deras revisorer. De hävdar vidare att företag som köper 

rådgivningstjänster från sina revisorer uppfattar sitt företags prestationer som bättre än deras 

konkurrenters. 

Andersson belyser redan år 1995 att det finns pedagogiska problem med att föra ut 

ekonomistyrningstekniker till småföretagare. Problemen beskrivs vara att litteratur och kurser 

är utförda på ett för svårt teoretiskt plan och att det därmed vilar ett stort ansvar på kursledare, 

revisorer, redovisningsbyråer och banker när det gäller introduktion av ekonomistyrning och 

redovisningssystem. Andersson (1995) menar att många småföretagare utnyttjar externa 

källor och externredovisningsdata, vilket innebär att man med ett förenklat språk och en 
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förenklad finansieringsanalys som företagaren förstår kan klargöra sambandet mellan resultat 

och likviditet. Detta skulle lösa det pedagogiska problemet med ekonomisk information 

(Andersson, 1995). Även Marriott och Marriott (2000) föreslår att revisorer kan öka 

efterfrågan på sina tjänster genom att öka sina kunders ekonomiska kunskap. Andersson 

(1995) menar att många småföretag arbetar utan ekonomisk information och istället använder 

intuition och fingertoppskänsla, vilket ofta beror på deras kunskapsbrist.  

3.4 Strategiarbete i SMF 

Strategier har sedan länge förknippats med företags framgång (Jones & Tilley, 2003). 

Beroende på hur väl en strategi är utformad, hur den eftersträvas samt hur den följs upp och 

analyseras avspeglas ofta i operativa och finansiella resultat. En strategi är simpelt förklarat 

en övergripande handling som ett företag eftersträvar genom att uppnå vissa delmål (Jones & 

Tilley, 2003) – många organisationer kallar det för den riktning som företaget styrs åt (Paul et 

al., 2010).  

Många småföretags ägare tror att chefers intuition skapar tillräckligt eller till och med bättre 

prestationer än vad de anser att fördelarna med strategisk planering medför (Karami, 2007). 

Dock hävdar Sandberg et al. (2001) att inga organisationer är för små för att vara i behov av 

en strategi. Delmar och Shane (2004) menar att planering främjar SMFs utveckling genom att 

resurserna kan användas på ett mer effektivt sätt, beslutshastigheten ökar och en flexibel 

manövrering stöds. Karami (2007) styrker detta genom ett exempel där småföretag, vilka fått 

konsulthjälp med den strategiska planeringen, presterade bättre än företag som inte mottagit 

konsulthjälpen. Det finns dock forskare som ifrågasätter värdet av företagsplanering och 

föreslår att ledningen istället bör lägga tid på att införskaffa resurser och bygga upp 

organisationen. Motståndare betonar också att planering kan leda till en tröghet i 

organisationen samt begränsad strategisk flexibilitet (Karami, 2007; Brinckmann et al. 2010). 

I en undersökning av Sweeting et al. (2003) visade det sig att många SMF, oavsett om de 

befann sig i service- eller produktionsindustrin, endast hade en tillväxtstrategi. Den generella 

uppfattningen kring SMFs strategiarbete är att tillväxt alltid förespråkas och prioriteras 

(Marsden & Forbes, 2003). Oavsett vilken strategi SMF väljer att implementera, 

rekommenderas denna att delas upp i delmål vilka är mer kända som framgångsfaktorer. 

Dessa är vanligtvis kostnadsreduceringar, innovation, överlägsenhet (optimerad konkurrens), 

flexibilitet, kvalité, ständiga förbättringar med flera och kopplas till nyckeltal. Modern 

ekonomi- och verksamhetsstyrning kan införliva dessa framgångsfaktorer genom att de 



31 

 

integreras i existerande redovisningssystem, där de kan definieras och följas upp (Alsoboa & 

Aldehayyat, 2013). 

3.5  Prestationsmätningssystem  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är målet med prestationsmätningar att stödja 

implementeringen av företagets strategi. Garengo et al. (2005) menar att ett företags 

prestationsmätningssystem även kan hjälpa till att stötta beslutsfattande och belysa de gap 

som finns mellan företagets nuvarande prestation och dess mål. Detta kan vidare hjälpa 

företaget att sätta framtida mål eller planera nödvändiga förbättringsprocesser. En av de 

vanligaste orsakerna till att de förväntade resultaten inte uppnås är avsaknaden av koppling 

mellan prestationsmätningen och affärsstrategin (Garengo et al., 2005). Enligt Cocca och 

Alberti (2010) skiljer sig SMFs behov av prestationsmätningar i jämförelse med stora företags 

och måste således skräddarsys för att passa SMFs speciella behov.  

Många författare hävdar att de specifika drag som karaktäriserar SMF kan innebära hinder för 

att implementera och använda prestationsmätningar. Sådana drag är enligt Garengo et al. 

(2005) exempelvis (1) brist på mänskliga resurser, vilket innebär att det finns lite tid för 

ytterligare aktiviteter som till exempel implementering av prestationsmätningssystem. (2) 

Vanligtvis har SMF ingen tydlig ledarkultur och därmed upplevs ledarverktyg och tekniker 

vara till liten nytta. (3) SMF har ofta begränsade kapitalresurser och proportionellt sett blir 

kostnaderna större i SMF än i stora företag. Det anses också sakna prisvärda 

mjukvaruplattformar som fokuserar på de särskilda behoven som SMF har. (4) SMF 

karaktäriseras av dålig strategisk planering och deras beslutsprocesser är sällan formaliserade. 

Denna brist kan främja en kortsiktig styrning av företagets verksamhet. (5) Kunskapen är ofta 

tyst och kontextspecifik vilket gör att den information som krävs för att implementera och 

använda ett prestationsmätningssystem kan vara svår att samla in. (6) SMF ser vanligtvis inte 

de potentiella fördelarna med ett prestationsmätningssystem då det ses som en följd av 

byråkrati och ett hinder för flexibilitet (Garengo et al., 2005). 

Enligt Paulson Gjerde och Hughes (2009) väger finansiella mått överlag tyngre än icke-

finansiella mått i traditionella prestationsmätningssystem. Detta finansiella fokus medför att 

chefer vanligtvis ser prestationsmätning mer som ett verktyg för feedback och rapportering av 

resultat än i strategiskt syfte. Samma forskare hävdar också att viktiga framgångsfaktorer ska 

kopplas till företagets strategi, lätt kunna förstås samt mätas ofta (Paulson Gjerde & Hughes, 

2009). För att få chefer att fokusera på de viktigaste framgångsfaktorerna rekommenderar 
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Cocca och Alberti (2010) att hellre använda färre mått än för många samt gärna redovisa dem 

grafiskt och visuellt. Vidare hävdar de att de ständigt och snabbt ska kunna anpassas till 

förändringarna på den turbulenta marknaden som SMF befinner sig på och samtidigt vara 

enkla och smidiga att samla in. Inom området prestationsmätningssystem är dessa mer kända 

som nyckeltal. 

3.5.1 Nyckeltal 

Nyckeltal är de preliminära förbindelserna till ett företags strategiarbete (Bergström & 

Lumsden, 1993). Dessa behövs för att göra relativa jämförelser och de kan användas för att 

hålla koll på utvecklingen i ett företag. Det anses vara svårt att ge råd om vilka nivåer på 

nyckeltal som är lämpliga då det är stor skillnad på bransch, mognadsfas och företagsform. 

Kategorier av nyckeltal som Nilsson (2008) anser är lämpliga i nästan alla SMF är 

avkastningstal, omsättningstal och nyckeltal för finansiell balans och likviditet. Bergström 

och Lumsden (1993) samt Paulson Gjerde och Hughes (2009) är samstämmiga med Nilsson 

då de säger att de mest förekommande nyckeltalen i SMF är vinstmarginal, avkastning på eget 

kapital, likviditet samt soliditet.  

Finansiella mättal används för att utvärdera ett företags finansiella ställning och ur ledningens 

perspektiv kan användningen av finansiella nyckeltal bidra med underlag vid beslutsfattanden. 

Zager et al. (2012) hävdar att det inte finns någon bestämd lista på finansiella nyckeltal som 

bör användas, utan att det är användarens behov av information som styr omfattningen och 

prioriteringen av nyckeltal. Olika förutsättningar såsom den strategiska inriktningen, dess 

miljö, regelverk och konkurrens kan även vara vitalt för att förstå och tolka de finansiella 

nyckeltalen korrekt. Ekonomiska mått rekommenderas också att kompletteras med mått som 

mäter mjuka resultat, som till exempel kunders upplevda nytta. De icke finansiella måtten är 

särskilt viktiga i tjänste- och kunskapsföretag. (Zager et al., 2012)  

Catasús et al. (2008) diskuterar sex olika syften med nyckeltal. Dessa är lärande, belöning, 

kontroll, mobilisering, legitimering och extern rapportering. Nedan beskrivs dessa olika 

syften: 

- Lärande; Ett nyckeltal kan lära oss mer om hur saker och ting hänger ihop samt finna 

samband mellan olika nyckeltal för att bättre kunna styra mot framgång. 
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- Kontrollerande; För att kunna uttala sig mer specifikt om ett nyckeltal krävs en jämförelse 

med bransch, över tid eller med ett målvärde. Det bör finnas en uppfattning om vilken nivå 

värdet på nyckeltalet ska ha eller åtminstone i vilken riktning värdet på nyckeltalet ska gå. 

- Belöningsnyckeltal; Ett nyckeltal kan ligga till grund för belöningar och ha som syfte att få 

organisationen att arbeta hårdare. Vissa forskare menar att dessa nyckeltal ökar risken för 

kortsiktiga lösningar och konkurrens inom organisationen medan vissa menar att styrning 

genom belöning kan ge fokus på resan till framgång. 

- Mobilisera; Ett annat syfte med nyckeltal kan vara att skapa uppmärksamhet, dra till sig 

resurser och visa på riktning så att en handling genomförs. Det viktiga med dessa mått är att 

mobilisera intresset kring det som antas driva framgång. Vanligtvis är det ledningen som tar 

fram dessa nyckeltal, det kan till exempel handla om omsättningsmål. 

- Legitimera; Ett nyckeltal kan ibland lyftas fram i syfte att vara legitim och undvika kritik 

snarare än i syfte att styra mot framgång. Det finns i praktiken nyckeltal som produceras för 

att tillfredställa andras behov, såsom kredithandläggare eller politiker.  

- Extern rapportering; Företag är en del av andra system och nyckeltal kan ha som syfte att 

kommunicera med dessa system. Vid denna typ av syfte bör ambitionstypen klargöras, det vill 

säga huruvida informationen ska synliggöras, beskriva samband eller dramatiseras. Det bör 

även tas hänsyn till vem rapporteringen sker till. 

Nyckeltal kan presenteras på många olika sätt beroende på vilket syfte dem har. I många fall 

är det den externa rapporteringen som SMF väljer att prioritera eftersom den är ett måste och 

då framställs nyckeltal i enkla sifferuppställningar, alternativt framställs de inte och kan då 

utvinnas ur resultat- och balansrapporter (Andersson, 1995). Cocca och Alberti (2010) påstår 

dock att om nyckeltal hade presenterats grafiskt och enkelt i större grad hade SMF dragit nytta 

av det, framför allt vid internrapportering. Även förmågan att enkelt kunna göra jämförelser 

över tid visade sig i en studie av Halabi et al. (2010) vara en önskvärd funktion hos 

småföretagare. 

3.6 Informations- och affärssystem 

För att kunna sprida information, rapportera, följa upp och sköta strategiarbete i verksamheter 

är informations- och affärssystem något som Chaveerug & Leemanonwarachai (2013) 

rekommenderar.  
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3.6.1 Informationssystem 

Definitionen informationssystem är bred och kan syfta till flera användningsområden - det 

kan till exempel fungera som ett transaktions-, lednings-, besluts- eller affärssystem. Ett 

informationssystem är uppbyggt av mjukvaror och hårdvaror som är sammanlänkade i ett 

nätverk ämnat för att uppfylla en viss funktion och urskiljs till exempel gentemot affärssystem 

som endast är baserat på mjukvara (Romney & Steinbart, 2012). 

James Thong (1999) fastställde 1999 att storleken på ett företag var den mest avgörande 

organisatoriska faktorn när SMF väljer informationssystem. I dagens samhälle finns många 

alternativ vid valet av redovisningssystem (både beroende av företagsstorlek och branschtyp), 

men dessvärre har många mindre företag varken tid eller pengar att kunna utföra en grundlig 

undersökning kring vilket system som är mest lämpligt (Bressler & Bressler, 2006). De flesta 

SMF blir influerade av intressenter och personer i sin närmsta omgivning, snarare än av 

användarvänlighet och systemets kostnad som Bressler och Bressler (2006) initialt trodde i sin 

studie. Valet faller också ofta på vad det finns för intentioner kring att använda sig av ett 

sådant system. Några av de vanligaste anledningarna kan vara: 

- Att kunna utföra den grundläggande bokföringen, 

- Att kunna fakturera och följa upp faktureringsprocessen, 

- Att kunna följa upp, skapa rapporter och kontrollera verksamheten, 

- Att kunna administrera löner och andra betalningar, 

- Att kunna integrera med andra system (Bressler & Bressler, 2006). 

Piget och Kossaï (2013) bevisade i sin studie att rätt informationssystem ger positiva effekter 

på SMFs resultat. När de grundläggande kunskaperna, färdigheterna och teknologiska 

förutsättningarna förbättras, finns också en viss korrelation till hur företag ökar sin 

produktivitet och tillväxt. Wynn (2008) hävdar att SMF ofta ställs inför ett kritiskt tillfälle då 

de behöver expandera eller uppdatera sina informationssystem på grund av utökad 

affärsverksamhet. Han menar att de ställs inför dilemmat att antingen fortsätta på småskaliga 

informationssystem för att bibehålla låga kostnader eller göra en stor investering för att 

möjliggöra en större informationsanvändning som kan gynna den långsiktiga 

ekonomistyrningen. Wynn (2008) rekommenderar att försöka hitta kostnadseffektiva system 

där relevant och rimlig mängd information kan utvinnas ur systemet. 
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3.6.2 Affärssystem 

Ett affärssystem kan bestå av många sorters undersystem, beroende på vilka avdelningar som 

existerar inom en organisation och vilka som behöver inkluderas i systemet. Traditionellt sett 

innehar ett företag fem åtskilliga avdelningar (marknadsföring & sälj, logistik, tillverkning, 

HR och redovisning) vilka samtliga behandlar information som är relevant för ett 

affärssystem (Valacich & Schneider, 2014). Affärssystemet kan därför bestå av redovisnings-, 

reskontra-, order- och lagerhanterings-, marknadsförings-, tidsredovisningsfunktioner etc. 

Således är ett redovisningssystem en del av ett affärssystem (Romney & Steinbart, 2012). 

Affärssystem skiljer sig ofta åt, då antal undersystem och deras omfattning samt utformning 

är beroende av företagets kärnprocesser (Valacich & Schneider, 2014).  

Inom ett affärssystem sker processen av information i tre enkla steg - input, bearbetning och 

output. Exempelvis ger en inmatning av redovisningsdata (input) affärssystemet all 

information för att kunna bearbeta fram en nyckeltalsanalys (output) eller så ger en inmatning 

av senaste försäljningssiffrorna (input) en rapport på månadens försäljning (output) och så 

vidare. Det ger således affärssystemet relevant information för att kunna producera 

beslutsunderlag eller sköta uppföljning inom ett givet område. (Valacich & Schneider, 2014) 

3.6.3 Informationsöverflöd 

Maria do Céu (2010) hävdar att företag har en tendens att systematiskt samla in mer 

information än nödvändigt och att en organisations förmåga att ta till vara på de nya 

möjligheterna till information kan få stor inverkan på deras effektivitet och konkurrenskraft. 

Den nya och mer utvecklade teknologin ger en ökad tillgång till information vilket innebär att 

problem med informationsöverflöd kan uppstå (Nilsson & Olve, 2006). Bergamaschi et al. 

(2010) menar att informationsöverflöd uppstår när den tillgängliga informationen överskrider 

användarens förmåga att bearbeta den. Det ställs således höga krav på att användaren kan 

skilja på användbar, överflödig, felaktig och meningslös information. För att underlätta en 

sådan bearbetning kan IT förse användaren med en kombination verktyg och metoder för att 

samla in, gruppera, klassificera, välja, ranka och filtrera användbar information (Bergamaschi 

et al., 2010; Connor & Martinsons, 2006). 

3.7 Systemutveckling och systemintegration 

Systemutveckling är en form av process som vill förbättra ett nuvarande system eller utforma 

ett nytt. Processen sker, enligt Chaffey och White (2011) i sex steg, vilka är; startfas, analys 
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av nuvarande system, design av nytt system, utveckling av nytt system, implementering av 

nytt system samt upprätthållande av systemet. Processuppdelningen definieras olika av 

åtskilliga författare, men har ett gemensamt syfte - att utveckla nya system som kan bringa 

önskvärda effekter (Paul et al., 2010; Chaffey & White, 2011). Allteftersom teknologin och 

system förbättras eller föråldras kan det uppstå ett problem eller behov av något som behöver 

utformas eller utvecklas. I de flesta system existerar förbättringsmöjligheter och det kan då 

vara lämpligt att utveckla eller utöka integrationsförmågan för rådande system (Paul et al., 

2010). 

Systemutveckling och systemintegration hör till viss del ihop, en systemintegration är en typ 

av systemutveckling eftersom en integration kan leda till ett mer utvecklat system. Rebelo et 

al. (2013) säger att systemintegration innebär en sammansvetsning av flera olika system. 

Syftet med en integration är att kunna dra nytta av sidosystemens funktioner och automatisera 

informationsinmatningen för att systemen ska kunna “tala med varandra”. (Rebelo et al., 

2013) 

3.7.1 Systemförbättringars effekter på verksamheten 

Paul et al. (2010) menar att det finns tre överskådliga processer som kännetecknar hur 

systemutveckling påverkar affärsprocesser; nämligen system-, process- och 

verksamhetsförbättring. Modellen, BAMM - business analysis maturity model, påvisar att 

mindre systemförbättringar leder till positiva förändringar i verksamheten som helhet. Sådana 

systemförbättringar kan vara en förändring i hur IT integreras och utvecklas, vilket i sin tur 

hjälper verksamheter att förbättra resultat och handlingsberedskap (Paul et al., 2010). Mähring 

(2006) styrker att förbättrade resultat och handlingsberedskap i många fall är en påföljd av 

välutvecklade IT-system som riktats mot verksamhetens affärsprocesser och därför är 

systemutvecklingar och systemförbättringar nödvändigt för alla verksamheter. Likaså säger 

Rebelo et al. (2013) att systemintegration kan ge företag en möjlighet att vara mer 

konsekventa och konkurrenskraftiga. De menar att organisationer som eftersträvar 

systemintegration och andra frekventa systemförbättringar kommer ha stora 

konkurrensfördelar, i form av att kunna styra och anpassa verksamheten efter den 

konkurrenskraftiga och dynamiska affärsmiljö som existerar (Rebelo et al., 2013). 
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3.7.2 Användbarhet 

Användbarhet är ett kvalitetsbegrepp hos produkter eller tjänster som i någon form ska 

interagera med människor (Ottersten & Berndtsson, 2002). En produkt som tillfredsställer 

målgruppens syfte innehar en hög användbarhet, men en produkt med bristfällig användbarhet 

behöver utvecklas (Ottersten & Berndtsson, 2002), ett exempel kan vara ett 

redovisningsprogram. Användbarhet är i många fall framgångsfaktorn vid systemutveckling, 

för att användaren ska kunna få ut den största nyttan (Gulliksen & Göransson, 2002). Vid 

utformningen av en användbar produkt rekommenderas att hänsyn tas till ett par aspekter. 

Målgruppen har först och främst vissa egenskaper som de gärna ser att en produkt efterföljer 

och på samma sätt gynnas produkten av att efterfölja målgruppens egenskaper. Ottersten och 

Bendtsson (2002) menar att det finns ett samspel mellan produkt och användare som 

fördelaktigt påverkas när en användbar produkt utformas ur bådas perspektiv.  

För det andra kan produktens utformning anpassas efter det sammanhang som produkten 

förekommer i. Ottersten & Berndtsson (2002) säger att det finns fyra sammanhang; det 

fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska. De fyra behandlar hur en produkt kan bidra till 

eller motverka något i de fyra sammanhangen, exempelvis i det fysiska sammanhanget kan 

det handla om dålig belysning – då kan en lampa vara behjälplig medan det i det 

organisatoriska sammanhanget kan handla om att strukturella förändringar behöver göras och 

då kan ett nytt affärssystem behöva införas. Slutligen har produkten som ändamål att 

förväntas bidra med någon nytta. Det kan till exempel handla om samhällsnytta, ekonomisk 

vinst, verksamhetsnytta (för den som erbjuder produkten) samt förenkling, effektivisering 

eller glädje (för den som använder produkten) (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Ottersten och Berndtsson (2002) nämner vikten av att det finns en tydlig nytta av 

användbarhet hos en produkt eller tjänst och att potentiella kunder skulle kunna försvinna om 

denna är otillräcklig. Gulliksen och Göransson (2002) påstår att användarcentrerad 

affärsutveckling är att rekommendera, då kunder får medbestämmanderätt i hur produkt- eller 

tjänsteutveckling ska fortlöpa. Användbarheten inom affärs- och IT-system antas vara vital 

för systemanvändares tillfredsställelse och Gulliksen och Göransson (2002) rekommenderar 

att en iterativ process bedrivs för att optimera systemdesignen. 

3.8 “Molnet” 

Den ständiga förändringen i vår omvärld sätter höga krav på anpassningen av företaget - SMF 

förändras ständigt efter fluktuationer på marknaden. Redovisningsinformation används 
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dagligen för utvärdering av företagets finansiella situation, korrekt beslutsfattande, 

uppföljning och planering för framtiden. Christauskas och Miseviciene (2012) menar att 

redovisningssystem ofta inte stöttar företagen korrekt. Problemen kan vara att systemen är för 

stora och komplexa för att fullständigt kunna förstå dem och traditionell informationsteknik är 

ofta inte effektiv. Således finns det ett behov av att införa den senaste teknologin i SMF. En 

av de absolut nyaste trenderna inom informationsteknologin är molnbaserad teknologi. 

(Christauskas & Miseviciene, 2012) 

Marston et al. (2010) beskriver molntjänster som en teknologisk informationsservice där 

datortjänster levereras på begäran av kunder över ett nätverk, oberoende av enhet och plats. 

Molnbaserade tjänster kännetecknas av att de är delade, dynamiskt skalbara, snabbt 

etablerade, virtualiserade och släppta med minimal tjänsteleverantörsinteraktion. Användarna 

betalar inte några betydande initiala investeringar för tjänsten utan de betalar istället en 

rörelsekostnad, vilket sker utefter ett mätsystem som delar in utnyttjandet av molntjänsten i 

lämpliga block. (Marston et al., 2010) 

3.8.1 För- och nackdelar med “molnet” 

En av tjänstens största fördelar anses vara att den inte är knuten till någon hårdvara och 

därmed kan nås oavsett lokalisering. Hui & Yu (2010) menar att molnbaserade tjänster främst 

gynnar SMF eftersom idén om att endast betala för den del som används ger dem en hög 

effektivitet och skalbarhet. Skalbarheten kan bidra till flexibilitet eftersom tjänsten snabbt kan 

anpassas till förändrade behov. Växer företaget kan tjänsten utökas samtidigt som tjänsten 

tvärtom kan behöva skalas ner vid ekonomiska motgångar. Även testning före köpet erbjuds 

vanligtvis för att hitta rätt version för det specifika företaget (Hui & Yu, 2010). Då IT 

vanligtvis står för en av de största kostnadsposterna i ett företag innebär molntjänster också 

reducerade kapitalinvesteringar. Uppdateringar som småföretag inte har råd eller tid med 

sköts mer frekvent hos leverentarörerna av molnbaserade tjänster (Hui & Yu, 2010; 

Christauskas & Miseviciene, 2012). 

Ett av de främsta orosmomenten gällande molntjänster är tjänstens pålitlighet. Många 

potentiella kunder undrar vad som händer om serviceleverantören går i konkurs eller internet 

kraschar. Det finns också en oro för överföring, bearbetning och lagring av data hos en tredje 

part då det inte enbart är det egna företaget som har insyn i “molnet” (Hui & Yu, 2010). 

Redovisningsinformation anses vara den viktigaste informationen i ett företag och blir därför 

extra känslig att lägga ut hos en tredje part. Företaget förlorar på detta sätt en del av 
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kontrollen och blir beroende av leverantörens applikationer samt dess underhåll och 

uppdatering (Christauskas & Miseviciene, 2012). Enligt ”Controller´s report” (2013) blir 

molnbaserad lagring ett attraktivt byte för dataintrång men Hui och Yu (2010) hävdar att 

molnleverantörerna är experter på IT och regleras av många lagar och regler vilket gör deras 

lagring säkrare än det enskilda företagets. 

3.9 Konceptuell modell 

Ekonomistyrning
- Strategiarbete

- Informationshantering och 

beslutsfattande

- Prestationsmätningssystem

-Nyckeltal (Kapitel 3)

Informations- och 

affärssystem
- Systemutveckling/

integration 

(Kapitel 3)

Molnet och dess 

effekter

(Kapitel 3)

Revisionsbyråer

(Kapitel 5)

Fortnox

(Kapitel 5)

Fokusgrupper

(Kapitel 7)

Prototyp av en ny 

ekonomistyrnings-

modul
(Kapitel 6)

Förädlad prototyp

(Kapitel 8)

Prototypens effekter

(Kapitel 8)

Fortnoxs nuvarande 

ekonomistyrnings-

modul

(Kapitel 4)

 

Figur 4 - Konceptuell modell 
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4. Fortnoxs nuvarande ekonomistyrningsmodul 

Författarna har valt att inkludera detta avsnitt eftersom det känns vitalt att beskriva hur 

Fortnoxs nuvarande ekonomistyrningsmodul fungerar. Kapitlet ska med hjälp av 

skärmdumpar och text ge en grundläggande förståelse för hur ekonomistyrningsmodulen 

ser ut idag.  

4.1 Fortnox 

Fortnox tillhandahåller ett sammankopplat redovisningssystem där anläggningsregister, 

arkivplats, autogiro, bokföring, CRM (säljstöd), fakturering, lön, order samt tidredovisning 

kan skötas (Fortnox, 2014b). Inom varje funktion finns vissa underfunktioner, som till 

exempel inom bokföringstjänsten kan rapporter utvinnas, budgetering och kostnadsställen 

användas eller så finns möjligheten att följa upp projekt genom projektredovisningstjänsten. 

(Fortnox, 2014c) I enlighet med studiens syfte kommer fokus läggas på 

rapporteringsfunktionen. Observera att redovisningsdatan som matats in i programmet är 

förenklad och inte avspeglar ett verkligt företags bokföring. 

I figur 5 illustreras den nuvarande rapport- och analysfunktionen i Fortnoxs system. Som figur 

5 tyder på kan många klassiska rapporter plockas ut, exempelvis resultatrapport och 

balansrapport, som är viktiga vid bokslut och som kontroll per månad eller kvartal. Inkluderas 

gör även “registerrapporter” som kan framföra kundlistor och artikellistor etc. 

 

Figur 5 - Skärmdump, Rapporter 
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Andra rapporter kan även utvinnas för att undersöka likviditet, soliditet, avkastning etc. Figur 

6 visar hur en likviditetsrapport ser ut och figur 7 visar den fullständiga versionen av 

nyckeltalsrapporten. I likviditetsrapporten kan användaren följa upp när förmodade 

inbetalningar kommer göras och utvärdera om det finns kunder som inte är betalningsvilliga.  

 

Figur 6 - Skärmdump, Likviditetsrapport 
 

I nyckeltalsrapporten kan ett par generella nyckeltal plockas ut för att ligga som en analytisk 

grund för olika företag. Rapporten innehar vanliga nyckeltal av soliditets-, likviditets-, 

resultats- och avkastningskaraktär. Dessa nyckeltal avspeglas sedan i ett par diagram och följs 

av en förklaring om hur uträkningarna gjorts. Figur 7 påvisar att nyckeltalen för det faktiska 

räkenskapsåret aldrig är helt fastställda förrän bokslut gjorts, men rapporten ger fortfarande en 

bra överblick av det rådande läget. Rapporten kan i nuläget inte specifieras utifrån enskilda 

användare eller företag. 

För att hitta förbättringspunkter till kommande prototyp blir den nuvarande 

ekonomistyrningsmodulen utgångspunkten i den fortsatta prototyputformningen. 
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Figur 7 – Skärmdump, Nyckeltalsrapport 
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5. Intervjuer revisionsbyråer och Fortnox 

I kapitlets första del presenteras information från intervjuer med anställda på Grant 

Thornton, Persson & Thorin, PwC och Deloitte. Denna del syftar till att påvisa de 

förbättringsmöjligheter som respondenterna upplever och de behov dem ser att 

slutkunderna har av en ekonomistyringsmodul. Därefter följer den information som 

utvunnits genom intervjuer med anställda på Fortnox, vilken ämnar beskriva ytterligare 

förbättringsmöjligheter och vad som faktiskt är genomförbart. 

5.1 Intervjuer med revisionsbyråernas personal 

5.1.1 Fortnoxs plats i revisionsbyråernas erbjudande 

Grant Thornton har utvecklat en portal där de knyter ihop flera olika system, varav Fortnox 

står för ett av dessa. Fortnoxs system ses som hjärtat i portalen eftersom det är i denna del 

som all inmatad information landar och all redovisning sker. Anledningen till att ett 

kompletterande rapporteringsverktyg används är att det ger större möjlighet till 

anpassningsbara och flexibla rapporter (Dahlström, 2014-03-19). På Persson & Thorin 

erbjuder de ingen egenutformad plattform, utan istället används olika system vid sidan av 

varandra. Även här är Fortnox standard när det kommer till bokföringen men Åkesson (2014-

03-17) anser att Fortnox saknar många rapporteringsmässiga funktioner och för att öka 

anpassningsförmågan stöttar de i dagsläget upp dessa brister med programvara från Visma 

och Excel.  

Enligt Roos (2014-03-17) på PwC är det precis som på Persson & Thorin samt Grant 

Thornton, då Fortnox är det centrala systemet och andra system kopplas på som sidosystem i 

deras MyBusiness – PwC:s redovisningssystem som erbjuds mot kund. Beroende på vilken 

verksamhet kunden har så anpassas och kompletteras Fortnoxs system (Roos, 2014-03-17). 

Likaså har Deloitte Fortnox som sitt centrala system. Detta fastställdes för ett par år sedan, 

efter att det uppmärksammats att 17 olika plattformar användes för att täcka olika företags 

specifika efterfrågan. Dagens plattform har fokuserats kring Fortnox med stödsystem som 

stödjer olika sorters ekonomifunktioner, däribland analys- och rapporteringsverktyg. I många 

fall används även här Excel för att skapa specifika rapporter. Den största anledningen till att 

Excel används är på grund av en mer omfattad funktionalitet och att allt kan ändras och 

anpassas - det är ett program som inte styrs efter ett visst ramverk (Winberg, 2014-03-18). 
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5.1.2 Små och medelstora företags strategier 

SMF har sällan en uttalad strategi (Roos, 2014-03-17; Åkesson, 2014-03-17; Dahlström, 

2014-03-19; Winberg, 2014-03-18), men Åkesson (2014-03-17) förtydligar att man måste 

fråga sina kunder vad de vill få ut av sin verksamhet och att det är viktigt att hjälpa kunder att 

uppnå deras mål. Oavsett om det innebär att kunna ta flera veckors semester, gå i 

förtidspension eller tjäna stora summor pengar så gäller det att prata i strategitermer som SMF 

förstår.  

5.1.3 Kunders efterfrågan på rapporter och analyser 

Dahlström (2014-03-19) anser att SMF inte vänder sig till dem i den utsträckning som skulle 

behövas när det gäller verksamhetsrådgivning. Det skiljer sig från kund till kund hur 

intresserade de är utav denna typ av tjänst men han tror att det är färre småföretag som ser 

värdet i rådgivning och att intresset för företagsrådgivning ökar i förhållande till 

företagsstorleken. Dahlström (2014-03-19) belyser också att rådgivning inte är den billigaste 

tjänsten men att det är den som skapar mest värde för kunden. Åkesson (2014-03-17) tror att 

cirka 90 % av kunderna tar kontakt med dem i syfte att lämna ifrån sig bokföringen och 

sådant som de saknar intresse för, som till exempel rapportering till myndigheter. Dock 

belyser han att man ur en korrekt bokföring kan få ut nyttig information och att det gäller att 

sälja just denna nytta till kunderna. Han menar vidare att kundens efterfrågan skiljer sig 

beroende på bransch och verksamhet, en del nöjer sig i stort sett med en kommentar en gång i 

veckan medan andra företag vill ha mer avancerade rapporter. Dahlström (2014-03-19) menar 

att det finns ett samband mellan bristande strategier och rådgivningsbehovet hos SMF. 

Omfattningen av rapporteringen skiljer sig även beroende på vart företaget befinner sig i 

utvecklingsfasen. I ett nytt företag är det viktigt att följa kassaflödet medan det i ett äldre 

företag, där ägarna är nöjda med sin situation, mest krävs en varningsflagga om något skulle 

hända. Alla kunder har också möjligheten att gå in och själva ta ut rapporter, men Åkesson 

(2014-03-17) tror att det är få som faktiskt gör det vilket förmodligen beror på att de inte ser 

den faktiska nyttan med det. Dahlström (2014-03-19) menar att kunderna sällan ser 

förbättringsmöjligheter men att de efterfrågar att Grant Thornton ska vara mer proaktiva och 

engagerade.  

I PwC:s fall belyser Roos (2014-03-17) att man kommer långt med endast balans- och 

resultatrapporter. I specifika företagsfall kan olika nyckeltal, grafer och diagram specificeras i 
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Företagsplatsen
9
 men PwC försöker ha en likartad leverans till alla deras kunder. Om det dock 

är några specifika rapporter förutom balans- och resultaträkning som önskas så regleras detta i 

uppdragsavtalet. I övriga fall får alla ett standardbrev med kommentarer och rapporter men 

Roos (2014-03-17) menar också att man allteftersom lär känna mottagaren och deras intressen 

vilket ekonomiarbetet anpassas utefter. En del kunder kräver knappt några kommentarer 

medan vissa kräver betydligt fler. Roos (2014-03-17) jobbar mest med småföretag och har 

själv inte uppmärksammat någon skillnad i efterfrågan på tjänster kopplat till företagets 

storlek. Dock skiljer det sig mellan branscher gällande vad som är viktigt att mäta (Roos, 

2014-03-17).  

Winberg (2014-03-18) säger däremot, precis som Dahlström, att efterfrågan är beroende av 

företagsstorlek och menar att mindre företag hellre vill ha hjälp med enkla tjänster såsom 

bokföring, medan medelstora företag efterfrågar mer analys- och rapporteringsarbete. I många 

fall är det dock svårt att påvisa varför de behöver detta arbete och när det blir för specifikt så 

tenderar kostnaderna till att bli höga, vilket för kunden blir ett motargument till specificerad 

rapportering. Sammanfattningsvis menar Winberg (2014-03-18) att traditionella rapporter 

räcker långt och fungerar bra till de företag som efterfrågar varningstecken vid sämre resultat 

etc. Samtidigt säger Winberg att många system som används inom revisionsbyråer ofta mäter 

något som redan hänt, vilket innebär att tillgång till dagsfärsk information i många fall är 

otillräcklig (Winberg, 2014-03-18). 

5.1.4 Informationsöverflöd 

Dahlström (2014-03-19) tycker inte att man ger för stor mängd information till sina kunder, 

men menar att utmaningen ligger i att ge rätt information. Dock tycker några av deras kunder 

att de får för många rapporter. Åkesson (2014-03-17) på Persson & Thorin menar att vissa 

kunder tycker det blir för stor mängd information redan vid balans- och resultaträkning och att 

de försöker lösa detta genom att skicka ut en komprimerad variant ur Fortnox. När kunden 

själv går in i Fortnox och utforskar sidan med rapporter så finns där ett 40-tal rapporter vilket 

denne anser vara ett informationsöverflöd och föreslår istället att man utvecklar en form av 

”mina favoriter”. Han tycker också att det hade varit önskvärt med ett konsult- och 

kundgränssnitt så att kunden inte ser allt det som konsulten ser, utan att det istället hade 

kunnat väljas i förväg för att passa det specifika fallet. Åkesson (2014-03-17) tycker att det är 

                                                 
9
 Ett molnbaserat system som förenklar ekonomisk information med grafiska utformningar 

(www.foretagsplatsen.se) 
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viktigt för kunden att på ett snabbt sätt kunna få lagom mängd och rätt information över det 

rådande läget. Han liknar det vid en slags “cock-pit känsla” där man hade velat få klartecken 

på allt och sen arbeta vidare (Åkesson, 2014-03-17). Roos (2014-03-17) tror inte att deras 

kunder på PwC upplever ett informationsöverflöd. På Deloitte upplever man dock att den 

information som levereras ut till deras kunder, i form av stora pärmar, många gånger inte ens 

tittas igenom. Kunderna vill vanligtvis bara veta att det gått bra med ett enkelt klartecken från 

revisorn (Winberg, 2014-03-18). 

5.1.5 Dagens system och dess utvecklingsmöjligheter 

Dahlström (2014-03-19) på Grant Thornton påpekar att Fortnox är ett standardsystem som är 

anpassat för en slags standardmålgrupp och inom den ramen anser han att allt fungerar 

utmärkt. Om Fortnox hade utvecklat en lite mer avancerad analysfunktion i sitt system hade 

Grant Thornton dock hellre anammat detta istället för att använda en annan leverantörs 

rapporteringssystem. Anledningen till att de tog in ett ytterligare system var att Fortnox inte 

hade den funktionalitet som efterfrågades (Dahlström, 2014-03-19). Även på Persson & 

Thorin hade de föredragit att ha flera system från samma leverantör då man hade sluppit spara 

ner filer och läsa upp dem i ett annat system. Hade Fortnox utvecklat en lite mer avancerad 

analysfunktion hade denna hellre anammats (Åkesson, 2014-03-17). 

Roos (2014-03-17) upplever dock inga problem med att deras portal är uppbyggd av många 

olika leverantörer och menar att det är enkelt att använda SIE-filer för att flytta över 

informationen mellan systemen. Hon ser själv inga större problem med deras nuvarande 

system och hur villiga PwC är att byta ut den analysfunktion de använder sig av idag vet hon 

inte. Det är inget som de anställda på Växjö-kontoret själva får avgöra, dock tror hon inte att 

det hade varit något problem att byta leverantör då systemet även i dagsläget köps in externt. 

Roos (2014-03-17) anser att det i företag med säsongsverksamhet kan vara intressant att 

jämföra en månad i år med samma månad för fem år sedan och sådana rapporter ser hon som 

en brist i dagens Fortnox. Winberg (2014-03-18) anser att Fortnox är långt ifrån fulländade 

och att en helt fullständig analysfunktion tar lång tid att utveckla. Dock anser han att det 

skulle vara fördelaktigt att undvika överföringen av information mellan olika system. 

I övrigt belyser Åkesson (2014-03-17) på Persson & Thorin att han hade sett fördelar med att 

kunna påverka hur Fortnox program beräknar intäkter och kostnader när man till exempel 

beräknar bruttovinsten, vilket i dagsläget inte går att göra.  
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5.1.6 Viktiga hörnstenar i en rapporteringsfunktion 

Hörnstenarna som skulle vara viktiga i ett mer utvecklat rapporteringssystem beskriver 

Dahlström (2014-03-19) genom att dela upp systemets ekonomiska information i tre nivåer. 

Den första kallar han ”generell information” vilket är information som snabbt talar om hur det 

går för verksamheten och som i stort sett alla företag behöver veta. Övriga respondenter 

förespråkade även att företag lättillgängligt ska kunna skaffa sig en snabb överblick av det 

rådande läget (Roos, 2014-03-17; Åkesson, 2014-03-17; Winberg, 2014-03-18). För att skaffa 

sig denna överblick menar Dahlström (2014-03-19) att likviditet, eget kapital, resultat, 

leverantörsskulder och kundfodringar bör inkluderas. Det är viktigt att kunna jämföra dessa på 

en 12 månaders basis för att se om kurvan ökar eller minskar och vad som påverkat detta. På 

andra nivån anser Dahlström (2014-03-19) att man bör titta på vilken bransch företaget 

befinner sig i och specifika nyckeltal som hör dit. Till tredje nivån hör kedjespecifika 

nyckeltal som stora kedjor använder sig av för att kunna jämföra och göra en form av 

benchmarking
10

, både inom samma kedja men också med andra kedjor.  

Åkesson (2014-03-17) anser även att bruttovinsten är viktig, men likaså genomsnittlig betaltid 

på kundfodringar och vad kunden skulle kunna få ut av att förbättra dessa. På PwC visar 

kunderna mest intresse för vad som står på sista raden i resultatrapporten och här anses 

bruttovinsten också vara ett viktigt nyckeltal. Med deras små kunder arbetar de inte speciellt 

mycket med direkta nyckeltal men Roos (2014-03-17) tror att det förekommer mer i arbetet 

mot lite större företag. Hon tror inte heller att kunderna är i behov av fler nyckeltal utan 

snarare behöver hjälp med att få högre omsättning och lägre kostnader. Det är viktigt att förstå 

kundens verksamhet vilket kräver att man går in och läser lite mer på varje rad i 

resultatrapporten istället för att hänga upp sig på procenttal (Roos, 2014-03-17). Winberg 

(2014-03-18) tycker att de viktigaste hörnstenarna i ett nytt rapporteringsverktyg är att 

förespråka överskådlighet och begriplighet, för att inte göra ett system invecklat och 

svårförståeligt.  

5.1.7 Förmedling av ekonomisk information 

SMF är många gånger inte intresserade av ekonomiarbetet men är jätteduktiga på det de 

sysslar med. Därför krävs det enkelhet i det man rapporterar till dem (Åkesson, 2014-03-17; 

                                                 
10

 Ett sätt att utvärdera en verksamhet kvantitativt i förhållande till de som man uppfattar vara inom samma 

verksamhetsområde (Karlöf, 2009) 
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Dahlström, 2014-03-19; Winberg, 2014-03-18). Dahlström (2014-03-19) menar att man måste 

vara pedagogisk samt presentera och bearbeta informationen på ett bättre sätt, till exempel 

med hjälp av hastighetsmätare eller kurvor och kommentarer. Även Winberg (2014-03-18) 

och Åkesson (2014-03-17) menar att diagram och grafer är ett bra sätt att förmedla ekonomisk 

information till småföretagare, men samtidigt måste de också säga något - de kan inte bara 

vara grafiskt snygga för då kan de misstolkas. Likaså anser de att dessa kurvor måste ge en 

uppdaterad bild av verkligheten vilket antingen innebär en övergripande automatisering eller 

ett större administrativt ansvar. Roos (2014-03-17) tycker också att grafer kan vara bra men 

belyser att rapporteringen till SMF inte bör vara för komplicerad och inte innehålla för 

mycket ekonomiska termer. Åkesson (2014-03-17) menar att det skulle vara gynnsamt att 

kunna definiera rapporters innehåll i inställningar för att sedan, vid utmatningen av rapporter, 

kunna kommentera med manuell text vid sidan om. 

Åkesson (2014-03-17) berättar att många av deras kunder saknar förståelse för begrepp som 

soliditet och likviditet, vilket även Winberg (2014-03-18) lyfter fram, och belyser därför 

vikten av enkelhet när man pratar med kunderna om deras ekonomi. På Persson & Thorin 

jobbar man ofta med att omsätta hela företaget till en hundralapp och på det sättet förklara hur 

stor del av varje hundralapp man säljer för som går till kostnader, såsom personal och 

varuinköp, för att sedan se hur mycket som blir över. Utifrån denna analys kan man sedan 

granska siffrorna och se vart man möjligtvis kan spara in pengar. De försöker omsätta allt till 

kronor eller veckors semester beroende på vad som efterfrågas. Det viktiga är att belysa vad 

kunden kan få ut extra av ett förbättrat resultat eller nyckeltal istället för att bara producera en 

massa siffror (Åkesson, 2014-03-17).  

5.1.8 Sammanställning 

Samtliga undersökta revisionsbyråer kompletterar sina affärssystem med programvaror från 

olika leverantörer. Hade en mer utvecklad ekonomistyrningsmodul utformats i Fortnoxs 

system hade det, enligt Deloitte, Persson & Thorin samt Grant Thornton, varit lämpligt att 

integrera denna i rådande system. Det finns ett par systemförbättringar föreslagna från 

samtliga revisionsbyråer nedan, enligt figur 8. PwC (Roos) ansåg att det inte fanns ett behov 

av en ny ekonomistyrningsmodul, men hade trots det ett par synpunkter. 
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Respondent Viktigaste synpunkter och förbättringar 

Pauline Roos, PwC Enkelhet och grafer i rapporteringen, snabb överblick av det rådande läget, 

balans- och resultatrapport räcker i många fall, anpassning utefter 

användarens behov, kunna jämföra olika perioder med varandra. 

Petter Åkesson, P&T Enkelhet i rapporteringen, anpassnings- och kommenterbara rapporter, 

grafer måste uppdateras ständigt, snabb överblick av det rådande läget, 

branschspecifika nyckeltal. 

Björn Winberg, Deloitte Enkelhet i rapporteringen, grafer måste uppdateras ständigt (det föreligger 

en brist i dagsfärsk information), snabb överblick av det rådande läget, 

förespråkar överskådlighet, begriplighet och förmedlingen av rätt 

information. 

Pär Dahlström, GT Enkelhet och grafer i rapporteringen, anpassnings- och kommenterbara 

rapporter, snabb överblick av det rådande läget, branschspecifika 

nyckeltal, mata kunden med rätt och lagom mängd information. 

Figur 8 – Sammanställning intervjuer revisionsbyråer 

5.2 Intervjuer med Fortnoxs personal 

5.2.1 Arbetsuppgifter och systemutveckling 

Nilsson (2014-04-08), som alltså är produktchef på Fortnox, har som arbetsuppgift att utifrån 

en idé ta fram en faktisk systemutvecklingsplan. Därefter är det upp till systemutvecklarna att 

se vad som är möjligt, hur lång tid det kan ta och hur systemutvecklingen kan genomföras rent 

praktiskt. Carlbring Alm (2014-04-08) belyser att han är mer tekniskt insatt medan Nilsson 

filtrerar krav, sammanställer förslag och bearbetar fram prototyper.  

På Fortnox jobbar idag 23 utvecklare, vilket enligt både Carlbring Alm (2014-04-08) och 

Nilsson (2014-04-08) är för få för den efterfrågan som råder på systemförbättringar. Det har 

visat sig vara svårt att anställa duktiga systemutvecklare i Växjö vilket bidragit till att Fortnox 

nu håller på att starta upp en kompletterande filial i Malmö. Dagens personal- och tidsbrist 

medför nämligen att Fortnox inte hinner genomföra all systemutveckling och alla 

förbättringsförslag som hade önskats (Carlbring Alm, 2014-04-08). Nilssons (2014-04-08) 

arbete är att sålla och ta fram de förslag som innehåller en funktionalitet som gör kunderna 

nöjda, men till en så liten kostnad som möjligt, i form av tid. Eftersom de större 
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redovisningsbyråerna har flera tusen kunder antas de kunna sammanställa önskemålen på ett 

bra sätt och därför lyssnar Fortnox vanligtvis mest på dessa när det gäller förbättringsförslag. 

Det är sällan de lyssnar till specifika kunders önskemål men Fortnoxs kundsupport håller koll 

på om det är något som efterfrågas mer frekvent. Nilsson (2014-04-08) menar att det handlar 

om att överväga marknadsandelar och ta hänsyn till hur man både kan vinna nya kunder och 

behålla de befintliga nöjda (Nilsson 2014-04-08). Carlbring Alm (2014-04-08) belyser att i 

stort sett det mesta är möjligt inom systemutveckling men att det ibland kan ta mer tid än vad 

som önskas. 

5.2.2 Ny rapportgenerator 

Nilsson (2014-04-08) menar att anledningen till att Fortnox kunder idag väljer att ta in 

analysprogram från andra leverantörer är att Fortnox i stort sett inte erbjuder någon analys. 

Detta är dock något de har planerat att börja lägga fokus på i höst genom att utveckla en helt 

ny rapportgenerator. Idag har de få rapporter med diagram, grafer, staplar och kurvor, vilket 

förmodligen krävs i större grad för att få kunden involverad. Hela tanken med uppföljning är 

enligt Nilsson (2014-04-08) att involvera kunden och ge möjlighet till passande förändringar. 

En bättre rapportgenerator hade också förenklat det vardagliga arbetet för revisionsbyråerna 

och fokuset hade istället hamnat på att effektivisera SMFs uppföljnings- och 

rapporteringsprocesser.  

5.2.3 Anpassningsbarhet 

Nilsson (2014-04-08) och Carlbring Alm (2014-04-08) anser båda att systemet bör vara 

anpassningsbart. I det långa loppet är målet att ha föränderliga och dynamiska rapporter 

(Nilsson, 2014-04-08). Carlbring Alm (2014-04-08) menar att detta är tekniskt möjligt att 

genomföra, men dock en stor utmaning. Även om program ger illusionen av att man kan styra 

dem helt själv måste allting som plockas fram vara fördefinierat. Således blir det intressant för 

Fortnox att ta reda på vilka tal som är relevanta, hur man räknar ut dem och vilken data som 

behövs. Utifrån denna grund kan användaren sedan kategorisera och välja hur denne vill 

använda informationen (Carlbring Alm, 2014-04-08). Det viktigaste för Fortnox att utveckla 

kommande år är lättare, snyggare och mer påverkningsbara rapporter samt möjligheten att 

välja ut de nyckeltal som är intressanta för den specifika kunden. Helst skulle Nilsson (2014-

04-08) också se att en kommentarsfunktion var inbyggd i Fortnox så att man istället för att 
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skriva ut PDF-filer med kommentarer skickar med en länk så kunden kommer direkt in i 

rapporten med kommentarslänkar (Nilsson, 2014-04-08). 

Att förändra i rapporterna är en stor utmaning med den anledning att många vill ha det på 

olika sätt med nyckeltal och struktur. Det gäller att vara tydlig med vad som är styrt från 

Fortnox och vad som är korrigerbart. I händelse av att allt skulle bli korrigerbart skulle en 

rapportgenerator uppstå, vilket inga kunder skulle förstå sig på (Nilsson, 2014-04-08). Att 

lösa problemet med förinställningar såsom favoritrapporter och nyckeltal i rapportutbudet 

hade varit en relativt lätt utveckling (Nilsson 2014-04-08; Carlbring Alm, 2014-04-08). 

Nilsson (2014-04-08) menar även att man på Fortnox är intresserade av att skapa en slags 

”engångsmeny” där ett nyhetsflöde visar senast gjorda poster och senast använda rapporter. 

På så sätt skulle vissa företag kunna arbeta endast utifrån denna genväg. Många företag 

efterfrågar också möjligheten att kunna anpassa balansräkning och resultaträkning efter sin 

bransch, vilket är en annan sak Fortnox vill göra möjligt framöver (Nilsson, 2014-04-08). 

5.2.4 Lobbyn 

Nilsson (2014-04-08) och Carlbring Alm (2014-04-08) berättar att de på Fortnox har planer 

på att utveckla lobbyn i plattformen (första sidan). Den är tänkt att innehålla grafer och 

viktiga nyckeltal men också aktuella artiklar och dylikt. I lobbyn vore det fördelaktigt med en 

dagsstatus och överblick som påvisar hur företaget mår just nu. Denna förstasida bör även 

vara anpassningsbar så användaren kan välja vilka nyckeltal och grafer som är viktiga för 

varje specifikt företag. På denna sida ska även ”engångsmenyn” finnas tillgänglig (Nilsson, 

2014-04-08; Carlbring Alm, 2014-04-08). 

5.2.5 Övriga önskemål 

I Fortnoxs nuvarande rapporter kan man välja att jämföra en specifik månad med samma 

månad föregående år. Dock kan man inte välja att jämföra samma månad under flera år 

tillbaka men Nilsson (2014-04-08) menar att det förmodligen är en funktion de skulle föra in 

generellt stöd för i en ny rapportgenerator. Det skulle även vara möjligt att kunna se den 

procentuella förändringen.  
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5.2.6 Molnet och skiftande fokus 

Fortnox är uppbyggt av data i tre lager. I det första lagret ligger all information, i det andra 

lagret finns all logik och funktioner (exempelvis hur debet och kredit fungerar) och i det tredje 

lagret finns gränssnittet som styr vad kunden ser. I och med att Fortnox är molnbaserat är det 

smidigt att komma åt all data och med hjälp av API:er
11

 blir det enkelt för 

redovisningsbyråerna att koppla samman olika system och överföra data (Nilsson, 2014-04-

08). Carlbring Alm (2014-04-08) belyser att API:er även underlättar möjligheten att kunna 

föra in mer branschspecifik data. 

Fortnox har under kommande år som mål att släppa en ny funktion varje månad. Detta skulle 

innebära att de ständigt har något nytt att marknadsföra och någon ny funktion att bjuda sina 

kunder på. De ser också en teknisk fördel med att ständigt släppa små funktioner eftersom 

stora förändringar i en ny version innebär att allt måste testas om. Det är tack vare 

molnbaseringen som det är möjligt att arbeta på detta sätt. Enligt Nilsson (2014-04-08) anses 

molnbaseringen idag vara både legitim och accepterad och ses många gånger som en 

självklarhet (Nilsson 2014-04-08). Carlbring Alm (2014-04-08) är också väldigt positivt 

inställd till molnet och menar att tidigare nackdelar med säkerhet och snabbhet har minskat då 

molnet idag är väletablerat. 

Nilsson (2014-04-08) tror att redovisningsbranschen kommer genomgå en förändring i 

framtiden. Han tror att SMF kommer efterfråga någon som håller koll på att flödena är 

effektiva, att saker och ting kommer in i tid samt analyser och förbättringsåtgärder. Således 

tror han att det är viktigt för redovisningsbyråerna att anamma ny teknik och nya sätt att 

effektivisera. Systemen och förståelsen för hur redovisningsbyråerna kan hjälpa kunden blir 

således viktiga. Vissa har uttryckt en stor entusiasm då det innebär att de mer kommer bistå 

som verksamhetskonsulter men andra uttrycker en oro angående förändring då det klassiska 

bokföringsarbetet är på väg bort (Nilsson, 2014-04-08). 

  

                                                 
11

 API – Application Programming Interface; en funktion som möjliggör att programvaror kan kommunicera 

med varandra. Funktionen tilldelar rättigheter till olika programvaror som styr hur de kan få tillgång till 

varandras data. (Nilsson, 2014-04-08) 



53 

 

5.2.7 Sammanställning 

Respondent Viktigaste synpunkter och förbättringar 

Cesar Nilsson Många småfunktioner (efterfrågade av revisionsbyråerna) kommer att kunna 

integreras i en ny rapportgenerator, ny ”lobby” med dagsstatus, nyckeltal, 

rapporter samt engångsmenyn, föränderliga, kommenterbara och dynamiska 

rapporter, utveckla favoritnyckeltal och rapporter, anpassa balans- och 

resultaträkning, molnet har blivit en självklarhet men är fortfarande en 

bidragande faktor till att nya funktioner kan släppas snabbt, det mesta i den 

tekniska världen är möjligt men begränsas av tids- och kostnadsaspekter. 

Jakob Carlbring Alm Ny ”lobby” med dagsstatus, nyckeltal, rapporter samt ”engångsmenyn”, 

föränderliga, kommenterbara och dynamiska rapporter, påverka, kategorisera 

och välja egna nyckeltal, molnet har blivit en självklarhet men är fortfarande 

en bidragande faktor till att nya funktioner kan släppas snabbt, det mesta i den 

tekniska världen är möjligt men begränsas av tids- och kostnadsaspekter. 

Figur 9 – Sammanställning intervjuer Fortnox 
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6. Utveckling av prototyp på ekonomistyrningsmodul 

Kapitlet avser att sammanställa och analysera de presenterade teorierna i förhållande till 

det empiriska materialet i kapitel 5. Denna analys ligger till grund för utvecklingen av den 

första prototypen, vilken presenteras i slutet av detta kapitel. 

Ekonomistyrning
- Strategiarbete

- Informationshantering och 

beslutsfattande

- Prestationsmätningssystem

-Nyckeltal (Kapitel 3)

Informations- och 

affärssystem
- Systemutveckling/

integration 

(Kapitel 3)

Revisionsbyråer

(Kapitel 5)

Fortnox

(Kapitel 5)

Prototyp av en ny 

ekonomistyrnings-

modul
(Kapitel 6)

Fortnoxs nuvarande 

ekonomistyrnings-

modul

(Kapitel 4)

 

Figur 10 - Konceptuell modell, första prototypen 
 

De undersökta revisionsbyråerna som valt att köpa in Fortnoxs redovisningssystem använder 

systemet som en central del i deras dagliga arbete. Plattformen används primärt för att sköta 

bokföring, vilket Bressler och Bressler (2006) presenterar som ett sätt att använda 

informationssystem. I många fall, där Fortnox ansetts vara bristfälliga, har andra program 

tagits in (Roos, 2014-03-17; Åkesson, 2014-03-17; Winberg, 2014-03-18; Dahlström, 2014-

03-19). En form av systemintegration har alltså gjorts med andra program för att uppnå de 

positiva effekter som Rebelo et al. (2013) beskriver, nämligen att kunna dra nytta av 

sidosystemens funktioner och automatisera informationsinmatningen. Om bokföringen sköts 

väl och den inmatade informationen är kvalitativ så kan värdefull information som gynnar 

ekonomistyrningens processer utvinnas från redovisningssystem (Valacich & Schneider, 

2014; Åkesson, 2014-03-17). 

I Fortnoxs redovisningssystem erbjuds idag i stort sett ingen analysfunktion vilket enligt 

Nilsson (2014-04-08) är anledningen till att många av Fortnoxs kunder väljer att ta in 
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analysprogram från andra leverantörer. Dock planerar man på Fortnox att arbeta fram en ny 

rapportgenerator som ska möjliggöra en mer avancerad ekonomistyrningsmodul (Nilsson, 

2014-04-08). Enligt Bressler och Bressler (2006) kan valet av redovisningssystem i vissa fall 

bero på förmågan att följa upp, skapa rapporter och kontrollera verksamheten, vilket således 

styrker argumentet att utveckla och förbättra Fortnoxs ekonomistyrningsmodul. På Persson & 

Thorin och Grant Thornton uttrycktes en vilja att anamma en mer avancerad analysfunktion 

och om en sådan utvecklades så skulle det vara aktuellt att endast använda sig av Fortnoxs 

system. Dock krävs det då att Fortnox förbättrar och utökar funktioner och 

anpassningsförmåga som många andra system erbjuder (Åkesson, 2014-03-17; Winberg, 

2014-03-18; Dahlström, 2014-03-19). 

6.1 Rapporters och nyckeltals anpassningsbarhet  

Hos revisionsbyråerna finns en efterfrågan att kunna anpassa rapporter och dess innehåll 

utefter användarens rapporteringsbehov och krav. (Roos, 2014-03-17; Åkesson, 2014-03-17; 

Winberg, 2014-03-18; Dahlström, 2014-03-19). Även Nilsson (2014-04-08) och Carlbring 

Alm (2014-04-08) ser anpassningsbarheten som en viktig funktion i en ny 

ekonomistyrningsmodul och målet är att i framtiden kunna erbjuda föränderliga och 

dynamiska rapporter. Samtliga respondenter har uppmärksammat att kunder efterfrågar olika 

nyckeltal och struktur. Somliga användare tilltalas av enkelhet, andra av avancerade 

sifferuppställningar och vissa av grafiska förmedlingssätt (Roos, 2014-03-17; Åkesson, 2014-

03-17; Winberg, 2014-03-18; Dahlström, 2014-03-19), vilket inte ska behöva begränsas 

eftersom systemet då kan uppfattas som komplext, otillräckligt och svårtolkat. Efterfrågan på 

anpassningsbarheten framkommer även genom tidigare gjorda studier som påvisar att SMF 

har ett missnöje med de tjänster som tillhandahålls av redovisningsbyråer och konsulter, vilket 

i vissa fall beror på att redovisningssystemen inte är anpassade till de individuella företagens 

verksamhet (Andersson, 1995; Johansson, 1997). Nyström (1996) menar att mer 

anpassningsbara system hjälper SMF att förbättra sina affärs- och beslutsprocesser och därför 

hade ett mer anpassningsbart system varit gynnsamt.  

Zager et al. (2012) menar att det inte finns någon specifik lista på nyckeltal som bör användas 

utan att det är användarens behov av information som styr omfattningen och prioriteringen av 

nyckeltal. Även Nilsson (2008) menar att det är svårt att ge råd om vilka nyckeltal som är 

lämpliga då detta beror på bransch, mognadsfas och företagsform. Således styrker teorierna 

Fortnoxs strävan efter att lämna den specificerade och förutbestämda nyckeltalslistan och 
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istället göra valet av nyckeltal mer anpassningsbart (Nilsson, 2014-04-08). Även att kunna 

välja bort vissa i nuläget förutbestämda rapporter och nyckeltal styrks då teorin 

rekommenderar att hellre använda för få nyckeltal än för många (Cocca & Alberti, 2010). 

Carlbring Alm (2014-04-08) belyser att detta är en teknisk utmaning då alla möjliga val måste 

vara fördefinierade i systemet, men förstår samtidigt nyttan med denna funktion och menar att 

det är något som Fortnox strävar efter.  

Dahlström (2014-03-19) tycker att företag bör använda sig av olika nivåer av nyckeltal. Först 

och främst grundläggande (som till exempel likviditet, soliditet etc.) men även 

branschspecifika och kedjespecifika för att kunna benchmarka sig både inom samma kedja 

och med andra. Enligt studier är grundläggande nyckeltal som avkastningstal, omsättningstal 

och nyckeltal för finansiell balans och likviditet de mest förekommande bland SMF (Nilsson, 

2008). Att behålla sådan grundläggande ekonomisk information anser Åkesson (2014-03-17), 

Winberg (2014-03-18) och Dahlström (2014-03-19) som vitalt eftersom det anses vara 

självklar information i ett redovisningssystem. Åkesson (2014-03-17) menar att rapporter som 

till exempel balans- och resultaträkningar kan vara svåra att specificera och Dahlström (2014-

03-19), Winberg (2014-03-18) samt Åkesson (2014-03-17) säger att SMF ofta värdesätter 

nyckeltal som inte framkommer via dessa. Således ser Åkesson (2014-03-17) ett behov av att 

kunna anpassa balansräkning och resultaträkning efter varje specifik bransch, vilket även 

Nilsson (2014-04-08) såg som en viktig förbättringspunkt.  

6.2 Enkelhet 

På revisionsbyråerna har man uppfattat vikten av att det existerar en enkelhet i det som 

rapporteras (Åkesson, 2014-03-17; Dahlström, 2014-03-19; Roos, 2014-03-17; Winberg, 

2014-03-18) och Åkesson (2014-03-17) berättade att man på Persson & Thorin har anammat 

ett koncept där man omsätter hela företaget till en hundralapp för att få kunderna att förstå 

verksamheten på ett pedagogiskt sätt. Andersson (1995) styrker att det finns pedagogiska 

problem med att föra ut ekonomistyrningstekniker till småföretag och menar att det vilar ett 

stort ansvar på bland annat redovisningsbyråer att lyckas med detta. Marriott och Marriott 

(2000) anser att man genom att öka sina kunders ekonomiska kunskap kan öka efterfrågan på 

rådgivningstjänster, vilket Johansson (1997) och Dahlström (2014-03-19) menar att 

småföretagare inte efterfrågar i den mån de skulle behöva.  

För att få kunden involverad tror Nilsson (2014-04-08) att diagram, grafer, staplar och kurvor 

krävs i större grad. Detta uttryckte även respondenterna på revisionsbyråerna som en viktig 
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funktion (Åkesson, 2014-03-17; Dahlström, 2014-03-19; Roos, 2014-03-17; Winberg, 2014-

03-18). Det är dock rimligt att ta Winbergs (2014-03-18) tanke i beaktning angående att 

bearbeta redovisningsdata som faktiskt säger något - rapporter kan inte bara innehålla massa 

färgglada grafer eftersom de lätt kan misstolkas. I Fortnox existerar vissa grafiska 

utformningar men revisionsbyråerna anser alltså att dessa kan förbättras, både i relevans och 

estetisk utformning. Cocca och Alberti (2010) tillägger att det är viktigt att på ett grafiskt och 

relevant sätt förmedla nyckeltal. I vår prototyputformning vill vi bland annat förbättra 

utformningen och presentationssättet av graferna i Fortnoxs rapporter, då de enligt oss är 

undermåliga.   

En ytterligare funktion som Carlbring Alm (2014-04-08) och Nilsson (2014-04-08) tror skulle 

öka förståelsen och kommunikationen är att enkelt kunna lägga in kommentarer vid samband 

med rapporter och nyckeltal. Även många revisionsbyråer hade haft stor nytta av att kunna 

tillägga kommentarer och förenklade beskrivningar, framför allt i de rapporter som enligt 

revisionsbyråerna anses vara lite mer komplexa för SMF att förstå (Åkesson, 2014-03-17; 

Dahlström, 2014-03-19). Dessa kommentarer hade förmodligen lett till en förbättring av det 

pedagogiska problem som Andersson (1995) menar finns med att föra ut 

ekonomistyrningstekniker till SMF. 

6.3 Användarvänlighet och överskådlighet 

Enligt teorin har en människa en begränsad informationsbearbetning och för mycket 

information skulle därmed kunna leda till ett informationsöverflöd (Nilsson & Olve, 2006). 

Bergamaschi et al. (2010) och Connor & Martinsons (2006) menar att man med hjälp av IT 

kan samla in, välja ut, klassificera, ranka och filtrera användbar information och på så sätt 

undvika informationsöverflöd. En enkel lösning som man på Fortnox ser skulle minska 

informationsöverflödet är att använda sig av favoritrapporter och favoritnyckeltal (Nilsson, 

2014-04-08). Även Åkesson (2014-03-17) menar att “favoritrapporter” och “favoritnyckeltal” 

som antingen kan avtalas mellan revisor och kund eller bestämmas av slutkunden själv skulle 

vara önskvärt. 

Det vore också, i relationen mellan kund och revisor, gynnsamt med ett gränssnitt som 

behandlar vilka rapporter och funktioner respektive part kan se och använda eftersom det 

skulle kunna bidra till att revisorn har det bredare perspektivet medan kunden endast ser det 

den behöver (Åkesson, 2014-03-17; Winberg, 2014-03-18). I Fortnoxs rapporteringsfunktion 

har användaren tillgång till ett stort antal rapporter som till viss del är totalt irrelevanta, medan 
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andra är högst relevanta (Dahlström, 2014-03-19) - således skulle olika valmöjligheter i 

inställningar göra att irrelevanta rapporter kan väljas bort. En annan funktion som minskar 

risken för informationsöverflöd är den lobby som man på Fortnox planerar att utveckla. 

Lobbyn, vilken är tänkt att visa de viktigaste nyckeltalen, en engångsmeny över senast gjorda 

poster, favoritrapporter samt viktiga datum och nyhetsflöde skulle göra informationen mer 

lättillgänglig och systemet mer användarvänligt (Nilsson, 2014-04-08).  

6.4 Vitalitet 

Roos (2014-03-17) menar att det ofta är intressant att jämföra en månad i år med samma 

månad föregående år och sådana rapporter anser hon vara en brist i Fortnoxs system. Även 

Halabi et al. (2010) påvisade i sin studie att jämförelse över tid var en önskvärd funktion hos 

SMF. Detta är något som Nilsson (2014-04-08) på Fortnox menar att man förmodligen skulle 

lägga in stöd för i en ny rapportgenerator. Likaså bör systemet kunna vara dynamiskt och 

uppdateras automatiskt utifrån den inmatade bokföringsinformationen. Enligt Valacich & 

Schneider (2014) behöver företag information baserat på nutid och dåtid för att kunna styra 

framtiden och den dynamiska affärsmiljön som dem befinner sig i. Detta kan bearbetas genom 

modellen ”Continuous Planning Process”.  

6.5 Sammanfattning 

Tabellen nedan sammanställer de förbättringsmöjligheter som behandlats i analysen ovan och 

vad som blir viktiga hörnstenar i den första prototypen. 

Anpassningsbarhet Systemet ska kunna anpassas till bransch med dess specifika rapporteringsbehov i form 

av egenskapade rapporter och nyckeltal. 

Enkelhet Systemet ska innehålla och snabbt utvinna för användaren enkel information för att 

tydliggöra verksamhetens siffror och motverka förvirring bland de ekonomiska termerna. 

Användarvänlighet Systemet ska kunna förinställas antingen av användaren själv eller via revisionsbyrå/ 

Fortnox för att styra relevans och mängd av information. 

Överskådlighet Systemet ska kunna bistå med en snabb överblick av verksamheten för att användaren ska 

veta hur företaget “mår”. 

Vitalitet Systemet ska vara dynamiskt och uppdaterat och kunna jämföra olika tidsperioder framåt 

och bakåt i tiden. 

Figur 11 - Sammanfattning förutsättningar inför prototyputformningen 
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6.6 Presentation av första prototypen 

Studiens första prototyp grundar sig med utgångspunkt i ovanstående analys och presenteras 

här nedan. 

Efter inloggning i Fortnoxs system ska användaren bemötas av en lobby som ska fyllas med 

enkel och överskådlig information för att snabbt kunna skapa sig en överblick av den 

ekonomiska situationen. Detta var något som både personalen på Fortnox samt 

revisionsbyråerna var eniga om att vara högt prioriterat. I skärmdumpen nedan (figur 12) 

visas den nya lobbyn där vi valt att inkludera tidigare nyhetsflöde och genvägar till de olika 

redovisningsfunktionerna. Det som lagts till är ”engångsmenyn” som Carlbring Alm och 

Nilsson (2014-04-08) förespråkade samt en ekonomisk översikt. Dessa ska bidra med att hålla 

användaren uppdaterad med ekonomisk information, viktiga datum samt att lätt kunna 

orientera sig till sina vanligaste favoritrapporter. På grund av begränsat utrymme har en 

”utöka”-länk lagts till i den ekonomiska översikten för att kunna erhålla ytterligare ekonomisk 

information på en ny sida. 

 

Figur 12 - Nya lobbyn 
 

Inne i inställningar ska användaren nu kunna specificera sina egna rapporter och även ändra 

befintliga. Det ska också gå att välja var och hur denna information ska presenteras. I 
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skärmdumpen nedan (figur 13) presenteras inställningssidan för att kunna specificera en egen 

nyckeltalsrapport. Tanken är att användaren ska slippa standardiserade rapporter för att istället 

kunna ställa in vilken grundläggande och branschspecifik information som denne vill ha. 

Denna information ska kunna presenteras på olika grafiska sätt med variablerna ”tidsaspekt” 

och ”tidsperiod” som styr hur graferna ska se ut. Förutom att se till det rådande nyckeltalet 

ska det vara möjligt att granska nyckeltal per dag, vecka, månad, kvartal och år. Likaså ska 

graferna kunna stapla upp månadsförsäljning bredvid varandra på olika årsbasis (illustrerat i 

figur 14). Graferna och diagramen ska även väljas var de ska göras synliga – antingen i 

lobbyn, i rapporten, både och eller intetdera. 

 

Figur 13 - Inställningar nyckeltalsrapport 
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Figur 14 - Jämförelse årsbasis 
 

I nästa skärmdump (figur 15) har vi valt att fördefiniera vissa nyckeltal (för en 

konsultverksamhet) och i skärmdumpen därefter (figur 16) visas den utmatade 

nyckeltalsrapporten. I nyckeltalsrapporten ska nyckeltalen framgå i siffror och graferna som 

användaren valt visas utifrån val av tidsaspekt och tidsperiod. 

 

Figur 15 - Inställningar nyckeltalsrapport, inställd 
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Figur 16 - Utmatad nyckeltalsrapport 
 

Längst ner i nyckeltalsrapporten (figur 17) ska en beskrivning av nyckeltalen och dess 

uträkningar uppvisas samt att en kommentarsfunktion inkluderas, för att revisorer eller 

småföretagare som ska vidarebefordra dokumentet till andra individer ska kunna förklara, 

berömma eller kritisera vissa siffror.  
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Figur 17 - Utmatad nyckeltalsrapport, 2 
 

Vidare anser vi även att resultatrapporter ska kunna förändras i syfte att kunna beräkna olika 

bruttomarginaler, som framför allt Åkesson (2014-03-17) ansåg vara gynnsamt. 

Skärmdumpen nedan (figur 18) ska illustrera inställningssidan för hur en resultatrapport ska 

definieras. Användaren ska här kunna definiera vilka intäkts- och kostnadsposter som ska 

beräkna en bruttomarginal. Inom funktionen finns även möjligheten att välja hur användaren 

vill jämföra resultat med föregående perioder. Denna funktion kan exempelvis vara 

användbart för en restaurang som vill beräkna hur matförsäljningen står sig i jämförelse med 

dryckesförsäljningen, eller om en verksamhet vill undersöka lönsamheten mellan olika 

butiker. Denna typen av rapportering är dock beroende av att bokföringen av intäkter måste 

ske på olika konton. Enligt figur 19 har vi specificerat vilka konton som ska beräknas i 

användarens egna resultatrapport.  
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Figur 18 - Inställningar resultatrapport 

 

Figur 19 - Inställningar resultatrapport, inställd 
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I skärmdumpen med den utmatade resultatrapporten (figur 20) ser vi ett exempel på en 

restaurang som har bokfört mat-, dryckes-, entré- samt spelintäkter på fyra olika konton. 

Således kan denna restaurang jämföra dags- och kvällsförsäljningen av mat och dryck i 

jämförelse med kvälls- och nattförsäljningen då restaurangen öppnar som dansklubb. Denna 

bokföring skulle ytterligare kunna specificeras för att jämföra exempelvis dagsförsäljning av 

dryck kontra kvällsförsäljning av dryck. I nedre delen av resultatrapporten visas resultatet och 

en förvarnande text om att resultatet kan vara missvisande då det är baserat på begränsade 

variabler. Kommentarsfunktionen som ingår i nyckeltalsrapporten inkluderas även här, i 

resultatrapportens sista skärmdump (figur 21). 

 

Figur 20 - Utmatad resultatrapport 



66 

 

 

Figur 21 - Utmatad resultrapport, 2 
 

Denna modul utgör nu den prototyp som ska presenteras, diskuteras och modifieras genom 

fokusgrupperna.  
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7. Fokusgrupper 

Detta kapitel presenterar det empiriska material som samlades in under fokusgrupperna. 

Här avhandlas hur prototypen välkomnades och vilka effekter den kan få utifrån systemets 

aktiva användare samt respondenter som haft erfarenhet av redovisningsprogram och/eller 

småföretagande.  

”Ska jag vara helt ärlig så har jag ingen aning om hur Fortnox har kunnat bli så stora på det 

här systemet. Jag fattar inte hur man 2014 kan ta sig igenom med det här.” (Jakob, 

Fokusgrupp 2014-05-09)  

Fokusgrupperna (2014-05-09 & 2014-05-12) var båda eniga om att Fortnox har ett system 

som uppfattas omodernt och layoutmässigt tråkigt. Stora delar av informationen ansågs 

uppstaplad och ej grafiskt genomtänkbart.  Som en av respondenterna uttryckte ovan, tyckte 

båda grupperna att Fortnoxs system inte är tilltalande och en av respondenterna uttryckte att 

”systemet är till för siffernördar” (Rikard, Fokusgrupp 2014-05-09). En annan respondent 

tyckte även att systemet inte är anpassat utefter den målgrupp som Fortnox vänder sig mot 

och fokusgruppen enades om att så var fallet (Fokusgrupp, 2014-05-09). 

Fokusgrupperna kunde direkt hitta gemensamma åsikter samt igenkänningsfaktorer och 

enades kring vilken ekonomisk information som småföretagare, och dem själva, efterfrågar. 

Den mest prioriterade ekonomiska informationen var likviditet, resultat och lönsamhet, men 

fyra av de totalt åtta respondenterna sade även uttryckligen att de hade stor användning av 

balansräkningen. (Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12) 

Vid presentationen av den nyutvecklade ekonomistyrningsmodulen (prototypen) gavs positiv 

respons till den nya lobbyn. Fokusgrupperna var överrens om att lobbyn kunde erbjuda en 

snabb ekonomisk överblick samt att genvägarna under favoritrapporter var användarvänliga 

(Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12). Funktionen ”Viktiga datum” ansågs kunna komma 

till användning och en respondent tyckte även att denna skulle kunna kopplas till mobilen 

eller synkas med mobiltelefoners kalendrar (Fokusgrupp, 2014-05-09).  

Det som enligt båda fokusgrupperna skulle kunna förbättras i lobbyn var att en mer personligt 

anpassad vy skulle kunna skapas, och även ändras och styras utifrån vem användaren är. I 

första prototypen låg fokus på att kunna skapa en egen ekonomisk översikt, men 

respondenterna skulle även se önskvärda effekter med att kunna välja vad som ska synas och 

icke synas i hela lobbyn (Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12). En respondent menade att 
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en säljare som jobbar i butik endast kanske behöver kunna registrera dagskassa och då bör en 

vy kunna anpassas efter denne (Fokusgrupp, 2014-05-12). Likaså trodde fokusgrupperna att 

småföretagaren vill ha en vy och revisorn eller företagsledningen i ett större företag en annan 

(Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12). Samtidigt tyckte samtliga respondenter att en 

förinställd lobby som är så anpassningsbar som möjligt bör förespråkas.  

I övrigt talade en av fokusgrupperna för att graferna i den ekonomiska översikten ska vara 

interaktiva
12

, inte endast klickbara utan att information för varje intervall istället ska 

framkomma när användaren för muspekaren över grafen. Detta gällde även inne i rapporter, 

såsom resultaträkning och balansräkning, där användaren måste klicka på varje konto för att 

se kontohändelser. Fokusgruppen var enig om fördelen med att direkt kunna få information 

redan inne i balans- och resultatrapporter, men även i grafer (Fokusgrupp, 2014-05-09). En av 

respondenterna sammanfattade resonemanget: ”den klassiska internetstrukturen bygger på 

statiska sidor – du klickar på en länk och sidan laddas om. Så funkar ju inte webben idag, det 

är passé. Idag så vill vi trycka, swipa, skriva och det händer saker direkt.” (Jakob, 

Fokusgrupp 2014-05-09). 

En av fokusgrupperna var kritisk mot designen på inställningssidan för nyckeltalsrapporten 

och påstod att det var ett rörigt upplägg. Layouten skulle, enligt fokusgruppen, kunna bli mer 

iögonfallande genom att jobba mer med färgsättning och linjedragning (Fokusgrupp, 2014-05-

09). Den fokusgruppen tog tydligt ett mer designinriktat spår (Fokusgrupp, 2014-05-09), 

medan den andra fokuserade mest på innehåll och funktionalitet (Fokusgrupp, 2014-05-12). 

Den första fokusgruppen drog upp en del exempel på andra plattformar som lyckats grafiskt 

och påvisade många saker som Fortnox skulle kunna förbättra. Sådana exempel var enklare 

grafer, navigering och ekonomiska överblickar men de påvisade samtidigt att designen inte 

kunde ändras alldeles för radikalt endast för rapporteringsfunktionen. Det skulle skapa stor 

förvirring och därför skulle det behövas ett helt nytt system från grunden. Fokusgruppen 

tyckte att det var viktigt att inte bara ”bygga på skelettet” (Fokusgrupp, 2014-05-09).  

Den andra fokusgruppen ville förenkla systemet genom att inte strukturera rapporter och 

grafer efter facktermer och svåra ekonomiska begrepp. Samtliga påstod att småföretagaren 

brinner för det som verksamheten är uppkommen efter, till exempel att klippa hår eller köra 

lastbil. Denne vill därför exempelvis inte analysera likviditet eller utföra annat ekonomiarbete 

                                                 
12

 Interaktiv, kommer från ordet interaktion som betyder samspel. Inom IT är interaktion samspelet mellan 

systemet och användaren. Ett mer interaktivt samspel betyder en positivt uppfattad kvalitet.  
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– de tyckte därför att information bör presenteras i grafer som är enkla att förstå eller som 

förklaras på ”ren svenska” (Fokusgrupp, 2014-05-12).  

I övrigt rekommenderade även en av respondenterna i den andra fokusgruppen att en funktion 

för att kunna beräkna beläggningsgrad skulle inkluderas. Detta nyckeltal skulle vara gynnsamt 

för biluthyrare och hotellägare, för att se hur deras intäktsställen kan effektiviseras. 

Fokusgruppen kom dock överrens om att ett system med en sådan funktion skulle kunna 

sammankopplas med Fortnox, eftersom funktionen inte ansågs vara prioriterad i första hand. 

En av respondenterna hade även sett ett visst värde i en känslighetsanalysfunktion, för att 

kunna förbättra användarens likviditet och kredittider. En sådan simuleringsfunktion skulle 

interaktivt kunna användas för att se hur likviditeten kan förbättras över tiden (Fokusgrupp, 

2014-05-12).  

Efter att respondenterna blivit introducerade till prototypen diskuterades möjliga effekter som 

detta skulle få, både för användaren och organisationen som applicerar modulen. De båda 

fokusgrupperna var av i princip samma åsikt då det ansågs att användaren enklare skulle 

skapa sig en förståelse och intresse för bokföring och ekonomisk information. Vidare trodde 

samtliga respondenter att man som användare skulle våga mer och att det skulle vara mer 

bekvämt och tilltalande att sköta ekonomiarbetet. Inom varje verksamhet där en mer 

utvecklad ekonomistyrningsmodul skulle appliceras trodde respondenterna att ett effektivare 

informations- och arbetsflöde skulle uppnås och att mer användbar information hade 

utvunnits. I ett molnbaserat system förutspåddes det att denna information skulle bli 

lättillgänglig och därför skulle det bidra till en effektiv informationsspridning och ytterligare 

effektivisering av arbetsflöden. Molnet sågs som ett modernt, billigt och smidigt sätt att 

förvara information. I ett mer anpassningsbart och skalbart system bedömdes 

informationsmängden även minska och således hade användarvänligheten stärkts 

(Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12). En av fokusgrupperna var även av uppfattningen att 

Fortnoxs kunder skulle bli mindre priskänsliga när ett mer komplett system skulle erbjudas 

(Fokusgrupp, 2014-05-09). 
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Fördelar Brister Förbättringar Effekter 

Välutformad lobby och eko-

nomisk översikt 

Litet fokus på likviditet 

och resultat 

Koppla viktiga datum till 

mobiltelefon 

Skapar förståelse och 

intresse 

Anpassningsbarhet; specifika 

nyckeltal och rapporter 

Bristfälligt 

webbgränssnitt 

Personlig anpassning och 

skiftande vyer mellan 

användare (olika inlogg) 

Molnet bidrar med 

effektiv informations-

spridning 

Uppdaterad ekonomisk 

information 

Design på inställnings-

sidan 

Göra designen mer 

iögonfallande 

Effektiva informations- 

och arbetsflöden 

Snabb ekonomisk överblick  Interaktiva grafer och 

rapporter 

Informationsmängden 

minskar pga 

anpassningsbarhet 

Bra genvägar och kategoris-

ering under rapporter och 

engångsmenyn 

 Känslighetsanalys Bokföringen blir mer 

tilltalande och bekväm 

   Kunden blir mindre 

priskänslig med ett bättre 

system 

Figur 22 - Sammanställning fokusgrupper 
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8. Slutlig prototyp och dess effekter 

I detta kapitel presenteras studiens slutliga prototyp, vilken förädlas genom 

fokusgruppernas förbättringsförslag och utgör resultatet för studiens första problemfråga. 

I slutet av kapitlet analyseras faktiska effekter som en sådan här prototyp kan ge och hur 

de kan påverka SMF. Dessa effekter sammanställs i en tabell som representerar resultatet 

för den andra problemfrågan. 

Ekonomistyrning
- Strategiarbete

- Informationshantering och 

beslutsfattande

- Prestationsmätningssystem

-Nyckeltal (Kapitel 3)

Molnet och dess 

effekter

(Kapitel 3)

Fokusgrupper

(Kapitel 7)

Prototyp av en ny 

ekonomistyrnings-

modul
(Kapitel 6)

Förädlad prototyp

(Kapitel 8)

Prototypens effekter

(Kapitel 8)

 

Figur 23 - Konceptuell modell, förädlad prototyp och dess effekter 

8.1 Slutlig prototyp 

Vi har valt att ta hänsyn till de flesta förbättringspunkterna utifrån fokusgrupperna, med 

prioritering av de som är mest centrala och kopplade till vårt givna problem.  

Genom fokusgrupperna har vissa förändringar gjorts i prototypen för att förtydliga och 

förenkla för den daglige användaren. På första sidan, i lobbyn, gavs positiv feedback på både 

ekonomisk översikt samt ”engångsmenyn” men lobbyn har nu utformats för att ge ännu större 

utrymme åt den ekonomiska översikten. Fokusgrupperna tyckte även att det var viktigt att 

främst kunna se löpande resultatutveckling samt likviditeten (Fokusgrupp, 2014-05-09 & 

2014-05-12), därför kommer grafer som avspeglar dessa aspekter vara standard i den nya 

lobbyn men självklart ska möjlighet ges att kunna byta ut dessa mot andra grafer. I 

skärmdumpen nedan (figur 24) visas den uppdaterade lobbyn. 
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Figur 24 - Förädlade lobbyn 
 

I brist på rapporter med tydlig kostnads- och intäktsfördelning valde vi alltså att utforma en 

rapport som påvisar lönsamhet, resultat, intäkter och kostnader per dag för att få en 

överskådlig bild av hur kostnader fördelas under en månad eller valfri period. Denna 

utformades eftersom framför allt fokusgrupperna påvisade ett behov av att kunna se hur och 

var resultat, intäkter och kostnader uppstår (Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12). 

Rapporten är den nya grafen som återfinns i lobbyn och kallas ”lönsamhetsrapport” på 

rapportsidan. Denna ska även fungera interaktivt för att användaren ska kunna få specifik 

information om vilka kostnader och intäkter som finns i varje intervall, enligt figuren nedan 

(figur 25). 
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Figur 25 - Interaktiv lönsamhetsrapport 
 

På inställningssidan där nyckeltalsrapporten specificeras efterfrågades mer iögonfallande 

design av fokusgrupperna (Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12), vilket har genomförts. Vi 

har valt att hålla oss till den design och färgtema som Fortnox har i nuläget då en helt ny 

design inte hade varit passande för det rådande systemet samt att det hade skapat förvirring. 

Enligt skärmdumpen nedan (figur 26) har linjer, vissa tecken samt färger lagts till i enlighet 

med Fortnoxs profil för att hjälpa användaren att använda funktionen. I den bästa av världar 

hade det varit mest gynnsamt att bygga om hela systemet från grunden då respondenterna i 

fokusgrupperna påpekade den bristfälliga designen som får systemet att se tråkig ut 

(Fokusgrupp, 2014-05-09). På inställningssidorna har vi för övrigt valt att behålla de 

funktioner som tidigare presenterats. 
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Figur 26 - Ny inställningssida 
 

På rapportsidan, där samtliga rapporter finns samlade, tyckte fokusgrupperna att ett markerat 

område med favoritrapporter och egenskapade rapporter skulle finnas. Samtliga rapporter 

finns fortfarande tillgängliga men fokus läggs istället mest på de rapporter som SMF faktiskt 

bryr sig om och använder. I skärmdumpen (figur 27) illustreras detta. 
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Figur 27 - Ny rapportsida 
 

Inom varje rapport och graf ska interaktion förespråkas och likt i lönsamhetsrapporten ska 

möjligheten att få ut specifik information i varje intervall (exempelvis januari 2013, 1999-

2000), konto (1930 – bankkonto, 2440 – leverantörsskulder osv.) samt kostnads- och 

intäktsposter kunna visas direkt i varje rapport eller graf. De statiska sidorna ska försöka 

bearbetas bort för att användaren ska slippa klicka för att navigera sig vidare för ytterligare 

information.  

För att dessutom kunna anpassa ytterligare för varje användare, oavsett om det gäller för en 

revisor, VD, ekonomiansvarig etc. bör möjligheten att ställa in en personifierad lobby finnas. 

På så sätt hade systemet röjt undan den information och tvetydighet som hade skapats när 

exempelvis en småföretagare måste klicka sig fram ett flertal gånger för att endast få fram en 

resultatrapport. På samma sätt kan sådana saker som anpassats efter en småföretagare läggas 

till när en revisor eller ekonomiansvarig vill fördjupa sig i ekonomisk information i systemet. 

I dagsläget finns möjligheten att ha flera inlogg i systemet (Nilsson, 2014-04-08), men dessa 

ser exakt likadana ut oavsett vilka rättigheter eller behörigheter som användaren blivit 

tilldelad. Denna systemutvecklingstanke lyftes redan av Åkesson (2014-03-17) som ansåg att 



76 

 

det var viktigt att ha ett konsult- och kundgränssnitt i syfte att inte mata kunden med för 

mycket information. 

En känslighetsanalys hade även kunnat implementeras i systemet och vara av interaktiv art. 

Den hade blivit användbar i aspekten av att beräkna om investeringar kan göras, men vi tror 

att småföretagare inte hade satt sig in i funktionen utan hellre kontaktat en bank för en sådan 

analys. Vi har därför valt att inte inkludera en sådan funktion i vår förädlade prototyp. 

8.2 Effekter av en utvecklad ekonomistyrningsmodul i SMF 

I en mer utvecklad ekonomistyrningsmodul skulle många effekter kunna utvinnas. De effekter 

som vi har funnit har kartlagts både genom teoretiskt och empiriskt tillvägagångssätt. 

Empiriska effekter har samlats in via fokusgrupper och de teoretiska effekterna har följts upp 

utifrån de teorier som presenterades i referensramen. Vi som författare har även kunnat 

tillföra vissa idéer på effekter utifrån teori och empiri, allteftersom studien har fortskridit.  

8.2.1 Effekter på användare 

I en ekonomistyrningsmodul som förespråkar enkelhet och användarvänlighet kommer en 

förståelse och/eller intresse att skapas (Fokusgrupp, 2014-05-09 & 2014-05-12). Bokföring 

och ekonomistyrning är redan fyllt med flertalet ekonomiska begrepp som gör områdena 

svårförståeliga för småföretagare, framför allt de utan ekonomiutbildning (Åkesson, 2014-03-

17). Nilsson (2008) menar att redovisningsbyråer erbjuder tillräckliga tjänster men att dem är 

dåligt utformade ur den pedagogiska aspekten. Lobbyn, som illustreras ovan, är ett sätt att 

förbättra en ekonomistyrningsmodul genom att på ett mer förståeligt och överskådligt sätt 

framföra ekonomisk information. Eftersom småföretagare brinner för den verksamhet som 

dem bedriver gäller det att göra redovisningssystemet till en tilltalande plattform som skapar 

förståelse och attraktivitet att vilja gå in i, både för att göra vardagligt ekonomiarbete och 

granska rapporter eller grafer. Därför kan till exempel också dynamiska och interaktiva grafer 

samt rapporter bidra till ett mer effektivt sätt att bearbeta och tolka ekonomisk information. 

En användare kan även känna sig mer bekväm i ett system som den har kontrollen att styra 

över och som har en högre igenkänningsfaktor. Det förekommer vid vissa tillfällen att 

användaren känner sig osäker på hur systemet fungerar och det kan därför påverka hur mycket 

denne “vågar” göra (Fokusgrupp, 2014-05-09). I ett mer anpassningsbart, enklare och 

förståeligt system skulle användaren kunna känna sig trygg, vilket säkerligen är en bieffekt av 
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effekten ovan - förståelsen. Tillsammans skapar alltså förståelse, intresse och bekvämlighet en 

mer trygg och säker användare som kan arbeta mer tidseffektivt. 

I ett mer förståeligt och enkelt redovisningssystem måste användaren sättas i första hand 

(Ottersten & Berndtsson, 2002). För att skapa användarvänlighet så behövs anpassningsbarhet 

och det har vi valt att lägga störst fokus på i vår ekonomistyrningsmodul. Effekterna som ett 

mer anpassningsbart system får blir att mycket onödig information kan gallras bort för att 

användaren ska få den information som denne behöver. Bergamaschi et al. (2010) menar att 

IT kan förse användaren med en kombination av verktyg och metoder för att samla in, 

gruppera, klassificera, välja och filtrera, vilket ekonomistyrningsmodulen ovan kan bidra 

med. I det långa loppet leder det, som sagt, till en högre igenkänningsfaktor och återigen 

känner sig användaren bekväm. Överlag kan det även leda till att den övergripande 

verksamheten effektiviseras, då användaren kan effektivisera sitt och verksamhetens 

informations- och arbetsflöde. 

8.2.2 Effekter på organisation 

Inom en organisation som applicerar en utvecklad ekonomistyrningsmodul är flertalet effekter 

kopplade till processförbättringar. En effekt är, som diskuterades ovan, att användarens 

bortgallring av information leder till en övergripande effektivisering även för verksamheten. 

Ett problem som förekommit med redovisningssystem har nämligen varit att systemen ofta är 

stora och oförståeliga (Christauskas & Miseviciene, 2012) och således skulle ett mer 

anpassningsbart system, där onödig information kan uteslutas, gynna SMFs dagliga arbete. 

Fokusgrupperna (2014-05-09 & 2014-05-12) menar att det blir mer tidseffektivt när ett 

företag kan välja att gallra bort information vilket innebär att mer tid kan läggas på 

verksamhetens faktiska syfte. En annan effekt som Nilsson (2014-02-03) menar sparar tid i en 

integrerad ekonomistyrningsmodul är att kunderna inte behöver använda SIE-filer för att mata 

in informationen i ett kompletterande analysprogram, utan istället direkt kan analysera i det 

program som informationen redan finns tillgänglig i. 

Genom att utveckla en ekonomistyrningsmodul, som ämnar till att gynna SMF med bristande 

ekonomiska kunskaper, hade man förmodligen kunnat undvika vissa av de pedagogiska 

problem som både teorin och fokusgrupperna belyste. Marriott och Marriott (2000) och 

Andersson (1995) menar att kurser och litteratur ofta är utförda på ett för svårt teoretiskt plan 

och att det därför vilar ett stort ansvar på bland annat redovisningssystem. Med det faktum att 

en större tydlighet i systemet hade lett till att SMF vågat utnyttja den ekonomiska 
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informationen som redan finns, skulle SMF kunna använda den som beslutsunderlag vilket 

vidare kan leda till önskvärda resultat (Nilsson, 2008; Scapens, 1991). För att kunna ta 

välgrundade beslut krävs det att varje verksamhet kan påverka sina specifika nyckeltal, 

rapporter samt information (Zager et al., 2012) och därför kan en anpassningsbar 

ekonomistyrningsmodul ytterligare underlätta utvinnandet av relevant information.  

Informationsteknologin och sättet att hantera information kan i många företag bli en strategisk 

fördel (Chaffey & White, 2011). Författarna beskriver fördelarna där nya sätt att göra affärer, 

minskade kostnader samt effektiviseringar av affärsprocesser är de mest tongivande. 

Anledningen till detta är att strategi-, affärs- samt beslutsprocesser innehåller stora mängder 

av information och genom att välja ut och analysera rätt delar kan organisatoriska prestationer 

förbättras. Piget och Kossaï (2013) bevisar i sin studie att rätt informationssystem ger positiva 

effekter på SMFs resultat. När de grundläggande kunskaperna, färdigheterna och teknologiska 

förutsättningarna förbättras finns också en korrelation till hur företag ökar produktivitet och 

tillväxt. Detta kan antas vara önskvärt eftersom den generella uppfattningen kring SMFs 

strategiarbete är att tillväxt alltid förespråkar och prioriteras (Marsden & Forbes, 2003).  

Systemförbättringar ses överlag som nödvändiga för alla verksamheter (Mähring, 2006). 

Modellen, BAMM - Business analysis maturity model, påvisar att mindre systemförbättringar 

leder till positiva förändringar i verksamheten som helhet. Sådana systemförbättringar kan 

vara en förändring i hur IT integreras och utvecklas, vilket i sin tur hjälper verksamheter att 

förbättra resultat och handlingsberedskap (Paul et al., 2010; Mährings, 2006). Detta styrker 

Nilssons (2014-04-08) önskemål om att Fortnox ska utnyttja enkelheten med att uppdatera ett 

molnbaserat system genom små och frekventa systemförbättringar. Leverantörer av 

molnbaserade tjänster erbjuder mer frekventa uppdateringar än vad småföretagare ofta har råd 

eller tid med, vilket gör att småföretagaren alltid erbjuds den senaste versionen och inte 

riskerar att använda föråldrad teknik (Huy & Yu, 2010; Christauskas & Miseviciene, 2012). 

Mährings (2006) påstående – att IT bör riktas mot verksamhetens affärsprocesser – styrker 

ytterligare den anpassningsbara ekonomistyrningsmodulens effekter på företagets resultat och 

prestation. 

SMF besitter vanligtvis begränsade resurser (Marsden & Forbes, 2003) och kan således dra 

nytta av molntjänster då de inte kräver någon betydande initial investering utan istället består 

av en rörelsekostnad som skiftar i förhållande till hur mycket man använder den (Marston et 

al., 2010). Molnbaserade system leder därmed till reducerade kapitalinvesteringar och kan 

snabbt anpassas till förändrade behov hos företagen (Huy & Yu, 2010), vilket kan vara en stor 
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fördel för SMF i dagens föränderliga samhälle. Fokusgrupperna (2014-05-09 & 2014-05-12) 

talade gott om molnet och ansåg att det är ett modernt, billigt och smidigt sätt att förvara 

företagets information. Huy och Yu (2010) menar att SMF kan inneha en oro gällande 

överföring, bearbetning och lagring av data hos en tredje part, men detta var alltså inget som 

märktes av bland fokusgruppernas deltagare. 

Informationsspridningen och tillgängligheten som molnet erbjuder beskrivs också som en stor 

fördel. Molnet möjliggör en tillgänglighet oavsett vart kunden befinner sig och vilken 

hårdvara som används (Huy & Yu, 2010). I molnbaserade tjänster tillåts även flera 

inloggningar och inställningar angående vilka delar som varje användare ska komma åt. Detta 

gynnar dels internt med tanke på det alltmer decentraliserade ansvaret som Lövstål (2001) 

menar råder i traditionella företag men också i kommunikationen och ansvarsfördelningen 

mellan SMF och deras revisor.  

8.2.3 Övergripande effekter 

Ottersten och Berndtsson (2002) påstår att en användarvänlig produkt eller tjänst, i vårt fall ett 

redovisningssystem, ska uppfylla ett bidrag för att klassas som användarvänlig. Det kan till 

exempel handla om samhällsnytta, ekonomisk vinst, verksamhetsnytta (för den som erbjuder 

produkten) samt förenkling, effektivisering eller glädje (för den som använder produkten). I 

vår nya ekonomistyrningsmodul tror vi, enligt ovan, att användaren kommer erbjudas en 

förenkling och effektivisering, precis som i det organisatoriska perspektivet. För Fortnoxs del 

kommer det snarare handla om en ekonomisk vinst eller att höja kundnöjdheten. Men även 

samhället kan gynnas då en mer precis ekonomistyrning bör leda till en högre konkurrenskraft 

genom att SMF får större informationsunderlag till att effektivisera sin verksamhet. I det 

långa loppet kan det leda till ett bättre ekonomiskt klimat där SMF kan styra framtiden baserat 

på dagens förutsättningar. 
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8.2.4 Sammanställning av effekter 

Individuellt Organisatoriskt Övergripande 

Ökad bekvämlighet Enklare beslutstagande Mer gynnsamt företagsklimat 

Större förståelse och intresse Förbättrade processer samt 

informationsflöden 

SMF får en högre 

konkurrenskraft 

Ökad trygghet Molnet bidrar till ökad 

anpassningsförmåga och 

förbättrad informationsspridning 

Gynna både svenska och 

europeiska ekonomin (i det 

långa loppet) 

Högre igenkänningsfaktor Förbättrat resultat och 

handlingsförmåga 

 

Gallra bort information och 

behandla det som anses 

nödvändigt 

Gallra bort information och 

behandla det som anses 

nödvändigt 

 

Tidseffektivitet Tidseffektivitet  

Figur 28 – Sammanställning, ekonomistyrningsmodulens effekter 
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9. Slutsats 

I uppsatsens sista kapitel tolkas resultatet som framkommit genom analysen. Vi drar 

slutsatser kring studiens genomförande och för en diskussion kring resultatet. Likaså vill vi 

här redogöra för vår metodkritik samt hur fortsatt forskning och systemutveckling kan 

fortskrida. 

Ekonomistyrningsmodulen i vår studie anses behöva erbjuda anpassningsbarhet, 

användarvänlighet, enkelhet, överskådlighet, vitalitet, grafisk och designmässig attraktivitet 

samt interaktion för att få genomslagskraft. Prototypen som vi utvecklat anser vi innehåller 

många idéer och förbättringspunkter eftersom vi haft flertalet infallsvinklar från bland annat 

revisionsbyråer, personal på Fortnox, småföretagare samt personer med erfarenhet av 

ekonomiarbete och redovisningsprogram. Samtliga respondenter har bidragit på olika sätt och 

vi har identifierat tydliga skillnader, men också likheter på vad de ställer för krav i en 

ekonomistyrningsmodul. Revisionsbyråerna efterfrågar kvalitativt innehåll och en 

funktionalitet i att utvinna rapporter. Småföretagarna tänker mer ur perspektivet ”Vem är jag 

som användare, vad vill jag ha och hur får jag det enklast presenterat?”. Medan Fortnox 

hamnar någonstans mittemellan eftersom både småföretagare och revisionsbyråer fyller deras 

önskelista med affärsutvecklingsmöjligheter. 

Fortnox måste ha en balansgång mellan revisionsbyråernas och småföretagarnas åsikter 

eftersom båda parter är intäktsbringande. Däremot blir revisionsbyråerna ett form av kluster 

där många åsikter från revisionsbolagens kunder samlas. Det kan vara en av anledningarna till 

varför Fortnox prioriterar revisionsbyråernas åsikter och att småföretagarnas idéer inte alltid 

framträder i Fortnoxs systemutvecklingsprocess. I själva verket vill Fortnox vända sig mot 

SMF, vilket deras slogan tyder på - “Småföretagarens bästa vän”. Med prototypens innehåll 

och funktionalitet ovan tror vi att Fortnox bättre kan orientera sig mot denna nisch, men en 

omfattande designstruktur behöver utformas för att ytterligare stödja enkelheten och 

användarvänligheten för SMF. Fortnox skulle därmed också kunna locka befintliga och nya 

användare att välja bort andra redovisningssystem som för tillfället har ett bättre system än 

Fortnox, i rapporterings- och analysavseende.  

Det finns således ett glapp mellan systemutvecklaren och användaren som har två olika 

perspektiv på hur systemet kan, eller bör, utvecklas. Men likaså finns också ett glapp inom 

målgruppen SMF som har väldigt spridda preferenser beroende på utbildningsnivå, 

ekonomisk kompetens, attityder, företagsstorlek samt organisationsform. Framför allt verkar 
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attityd vara en betydande faktor kring hur vissa småföretagare ställer sig mot rådgivare och 

affärssystemen som erbjuds på marknaden. Vi har uppmärksammat att det föreligger en viss 

ignorans när det kommer till att SMF ska fördjupa sig inom den ekonomiska informationen 

och tillhörande redovisningssystem. Likaså existerar en irritation gentemot Fortnox när 

småföretagaren inte blir hörd och varken ignoransen eller irritationen skapar goda 

kundrelationer. Det är en relation som således behöver förbättras mellan Fortnox och deras 

användare samt mellan revisionsbyrån och kunden för att det ska bli mer tilltalande att sköta 

redovisningen och ekonomistyrningen. På samma sätt måste också systemen bli bättre och 

därför låta användare medverka och bidra med förslag i en öppen relation där båda parter 

känner att dem gynnas. 

Framtiden kommer förmodligen, precis som cheferna i ledningar på Price Waterhouse och 

KPMG trodde i slutet av 90-talet, fortsätta påvisa en utveckling på områden och förändra 

redovisningen, ekonomistyrningen samt rollen som rådgivare, revisorer och småföretagare 

får. I en framtid av mer avancerad teknik och en fortsatt dataledd förändring skulle 

redovisningssystem kunna effektivisera SMFs ekonomistyrning i ytterligare grad. Sker en 

automatisering av redovisningssystemen kan verksamheten och dess rådgivare fokusera på att 

effektivisera andra processer som skapar värde och förhoppningsvis genererar intäkter. 

Längs med studiens gång verkade det dock som att framtiden och den teknologiska 

utvecklingen oroar vissa personer inom området. Vi som författare har uppfattat att revisorer 

och rådgivare ibland kan känna sig hotade av hur deras vardagliga arbete kan förändras inom 

de kommande åren. Detta kan på så sätt vara en drivande faktor till att systemutvecklingen 

inom området inte kommit så långt som det skulle ha kunnat. Cesar Nilsson på Fortnox ansåg 

att den klassiska bokföringen allt mer kommer suddas bort och att revisorer samt rådgivare 

kommer inrikta sig mot förbättring och effektivisering av processer i SMF. Samtidigt är det 

som så att teknologins utveckling gynnar ekonomin eftersom den möjliggör nya sätt att sköta 

affärer och processer. Därför tror vi att det snarare är bättre att förbereda sig på vad som 

komma skall, än att vara motstridig – för vare sig vi vill det eller inte kommer teknologin 

fortsätta att utvecklas och förbättras.  

Följande fråga dyker därför upp; kommer ett redovisningssystem till slut vara så pass 

komplett att SMF inte behöver en revisor eller rådgivare? Det tror vi inte. Systemen kommer 

säkerligen kunna effektivisera och automatisera själva bokföringen i sig och många andra 

enklare ekonomifunktioner, men det finns fortfarande pedagogiska, analytiska och mänskliga 

aspekter som systemen förmodligen aldrig kommer förstå sig på. Som sagt blir det därför 
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snarare en omfördelning av roller och arbetsuppgifter för revisorer och rådgivare än att 

teknologin tar över helt och hållet då det fortfarande finns behov av kontroll och styrning. 

Att användarna ska bli mer nöjda och effektivare kunder vid användning av Fortnoxs system 

är  det som Fortnox bör sträva efter, eftersom SMF innehar vissa karaktärsdrag som präglar 

deras förmåga att lyckas. Successivt kommer SMF att gynnas av den fortsatta teknologiska 

utvecklingen och deras karaktärsdrag kommer därför kunna bearbetas. Enklare system 

bearbetar SMFs okunskap inom ekonomi och ett bättre beslutsunderlag kan gynna deras 

hantering av begränsade resurser. Vidare kan effektivare processer och “rätt” 

informationshantering bearbeta deras svårighet att ha en aktiv handlingskraft och även 

förbättra deras resultat. Samtidigt kan den enskilde användaren känna sig mer trygg i sitt 

dagliga ekonomiarbete med hjälp av en fortsatt förbättrad ekonomistyrningsmodul. 

Tillsammans kan den teknologiska utvecklingen hjälpa de 99 % av alla företag i Europa som 

är SMF, vilket kan leda till ett mer framgångsrikt företagsklimat.  

9.1 Metodkritik 

På grund av tidsaspekter i denna studie har de empiriska insamlingssätten begränsats i viss 

mån. I studien undersökte vi Fortnoxs system och dess förbättringsmöjligheter genom fyra 

respondenter på revisionsbyråer och två hos Fortnox samt att vi förädlade prototypen genom 

åtta respondenter i fokusgrupper. Det finns en viss risk att respondenterna inte representerade 

en heltäckande bild av vad majoriteten på marknaden tycker, men trots det så fann vi flera 

likheter mellan respondenterna. 

Med mer tid i denna studie skulle systemutvecklingsprocessen kunna påbörjas på nytt för att 

förädla och förfina prototypen ytterligare. Det skulle även ha lett till att fler aktörer inom 

området hade kunnat medverka och påverka hur prototypen skulle fortsätta utvecklas. 

9.2 Fortsatt forskning och systemutveckling 

Faktum är att denna systemutveckling skulle kunna fortgå under lång tid framöver eftersom 

tekniken, kunders förväntningar och krav samt andra förutsättningar ständigt förändras. 

Därför har vi nedan sammanställt det som vi tror är mest centralt för att driva frågan vidare. I 

olika system krävs det olika systemutvecklingar och därför är våra rekommendationer kring 

fortsatt systemutveckling baserade utifrån vår prototyp. 

Vår prototyp behöver en viss designutveckling för att kunna tilltala användaren ytterligare. I 

denna studie har vi främst undersökt innehåll och funktionalitet samt lagt mindre fokus på 
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design, eftersom det anses orimligt att endast förändra en del av ett system. Dock är Fortnox 

på väg att utveckla ett nytt system där designen med allra största säkerhet har omformats till 

det bättre. Ytterligare skulle det vara rekommenderbart att utveckla ett system där användaren 

själv kan välja design utifrån vad som tilltalar denne, vilket förmodligen inte prioriterats i 

Fortnoxs nya version. 

Samma sak gäller för den fortsatta forskningen då vi tror att man skulle behöva undersöka hur 

användaren i ett redovisningssystem eller ekonomistyrningsmodul tar åt sig information. Vi 

tror således att en viss psykologisk forskning skulle kunna göras på området för att utreda hur 

småföretagare uppfattar information och hur dem vill ha den presenterad, i form av färger, 

figurer, grafer, nyanser och så vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide för intervjuer Revisionsbyråer 

Personlig presentation av intervjuarna samt respondenten 

Kort introduktion av ämnet: 

Vi skriver just nu vår magisteruppsats som fortlöper fram tills sommaren på 

Ekonomihögskolan i Växjö. I samarbete med Fortnox kommer vi titta på hur deras 

existerande redovisningssystem kan kopplas till en ekonomistyrningsmodul, likt en plattform 

som Visma tillhandahåller. Vi kommer inrikta studien på små- och medelstora företag 

eftersom de är dem primära slutkunderna för Fortnox. Men ni som revisionsbyrå har ju också 

en viktig roll i hur Fortnoxs system tillämpas och används gentemot era kunder. Därför har vi 

valt att gå via er för att titta på hur ett förbättrat och mer integrerat system kan utvecklas, då ni 

besitter en bred kunskap kring området. Har du/ni några frågor rent spontant så här innan vi 

sätter igång? 

Intervjun: 

Små och medelstora företag: 

- Vad erbjuder ni när små och medelstora företag vänder sig till er för att de har ett behov av 

att lämna över bokföring och ekonomistyrning etc.?  

- Hur skiljer sig erbjudandena i förhållande till kundens företagsstorlek? 

- Vad är det vanligaste som småföretagare vill att ni ska bistå med? Redovisnings, revision 

etc? Hur ofta vänder de sig till er för verksamhetsrådgivning såsom strategi-, analys- eller 

ekonomistyrningsarbete? 

- Hur stor andel av era kunder är små (omsättning under 40 miljoner kr) eller medelstora 

företag (omsättning under 350 miljoner kr)? 

- Är småföretagare benägna att vända sig till er? Hur har trenden sett ut de senaste åren? 

Fortnoxs redovisningsprogram: 

- Har ni någon gång upplevt några bekymmer med Fortnox molnbaserade system? 

- Fortnox är en del av ert system som ni erbjuder till kund har vi förstått, men rent procentuellt 

hur stort är Fortnoxs system i förhållande till hela affärssystemet ni erbjuder? I från vilka 

leverantörer köper ni in andra system/delfunktioner? 

- Vilka är de primära funktionerna som ni vill få ut av andra program? 
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- Upplever ni några svårigheter i att använda den del av ert system som består utav Fortnox? 

Är det lätt att utarbeta vad kunden vill ha och enkelt att få kunden att förstå? Ge gärna 

exempel. 

- Skulle Fortnoxs system kunna utvecklas på något sätt för att kunna integreras bättre i era 

system? Finns det behov av att kunna addera ytterligare funktioner i Fortnoxs existerande 

system? 

- Får ni ut den information ni behöver ur Fortnoxs system eller måste ni överföra den eller 

bearbeta den i ett annat system? 

- Om vi säger att Fortnox skulle utveckla en lite mer avancerad analysfunktion i sitt system, 

skulle ni då hellre anamma denna än att använda en annan leverantörs system som kanske 

bidrar till tidsfördröjningar eftersom det inte är kompatibelt med Fortnox? 

- Förutsätt att samma funktion integreras, vilka hörnstenar skulle vara viktigast för en sådan 

plattform?  Vad skulle göra att en analysplattform sticker ut ifrån mängden? 

Nyckeltal och mått: 

- Skulle du tro att några specifika finansiella mått skulle vara mer användbara än andra? Vilka 

föredrar ni oftast att titta närmre på? Får ni ut dessa ur Fortnox? 

- Vi var inne på företagsstorlekar tidigare. Tror du att några specifika mått skulle vara mer 

lämpliga för småföretagare kontra medelstora företag? 

- Om vi istället vänder frågan mot ett mer branschspecifikt perspektiv; Vilka mått används 

oftast för att analysera produktionsföretag och hur skiljer det sig från att analysera till 

exempel ett tjänsteföretag? 

- Ser små och medelstora företag meningen med att utvinna vissa nyckeltal och relationen till 

hur dessa kopplas till strategi och rapportering? Eller förlitar dem sig på att ni ska beröma 

eller förvarna om ett visst mått är positivt repspektive negativt? Söker dem en egen förståelse 

av det ni utför åt dem? 

- Händer det ofta att kunder har företags- eller branschspecifika nyckeltal eller mål?  

- Skulle det vara gynnsamt att era system blev mer anpassningsbara utefter vad varje kund 

efterfrågar?  

Informationsanvändning: 

- Använder företagen den information ni bearbetar för att följa upp strategier och mål eller gör 

ni det åt dem? Alternativt, erbjuder ni något uppföljningsprogram som fastställts med era 

kunder? 
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- Finns det några speciella bestämmelser på vilken data ni måste ta ut och analysera (har ni 

någon form av standardmall som ni ger till alla kunder?) eller kan det anpassas helt och hållet 

utifrån varje företag? 

- Upplever ni någon gång att det sker informationsöverflöd i ert dagliga arbete, dvs. att för 

mycket information bearbetas och att kunden blir matad med för mycket information? Tar 

kunden åt sig all information eller är den i vissa fall för bred? 

Generellt: 

- Finns det något specifikt som kunderna ofta påpekar som skulle kunna förbättras? Både i 

Fortnoxs program, men även relationsmässigt mellan kund och revisionsbyrå. 

- Finns det något specifikt som ni som revisionsbyrå ofta påpekar som skulle kunna 

förbättras? Både i Fortnoxs program, men även relationsmässigt mellan kund och 

revisionsbyrå. 

Bilaga 2 - Intervjuguide för intervjuer Fortnox 

Kort kartläggning/avstämning om hur rapporten gått hittills (Fortnox vet det initiala men är 

nog intresserade av att veta hur studien ligger till just nu samt vad vi kunde utvinna från 

revisionsbyråerna). Denna rapportering ger systemutvecklaren och produktchefen en mer 

övergriplig bild så att de förstår på vilket sätt en ny plattform kan utvecklas. 

(Kort presentation av författarna för systemutvecklaren, då vi med största sannolikhet inte 

träffat henne/honom tidigare). 

Intervjun: 

Introducerande frågor: 

- Vad är din specifika position och vad består dina dagliga uppgifter av? 

- Hur sker kommunikationen mellan revisionsbyråer, eller era beställare, och er, angående 

systemutveckling? 

- Är det ofta ni kan tillgodose deras behov eller kommer det in behov och krav som är för 

svåra att uppfylla eller tenderar behov att bli för överflödiga/för många? 

- Hur frekvent arbetar ni med systemutveckling? Släpper ni många nya versioner eller 

funktioner per år? 

- Kanske en dum fråga, men tror du att systemutvecklingsarbete är vitalt för denna typ av 

verksamhet som du jobbar för? Varför då? 

- Vilka är dem främsta effekterna som ni upplever när ni genomfört en lyckad 

systemutveckling och lanserat ett nytt system? 
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- Har molnbaseringen hjälpt eller stjälpt er? Vi antar att det är enkelt att lansera nya 

funktioner effektivt? 

- I övrigt, hur har molnbaseringen gynnat er? Eller ser ni några bekymmer med den? 

- Finns det några begränsningar som du upplever i er systemutveckling? Är det några delar 

som är svåra att förändra eller skulle det i princip vara möjligt att ändra i större delar av hela 

systemet?  

Mer specifika systemutvecklingsfrågor:  

- Skulle det gå att ändra i strukturen av rapporter, till exempel nyckeltalsrapport? 

- Vi förstår att vissa rapporter inte går att förändra (till exempel BR och RR) men skulle det 

kunna utvecklas en funktion där man kan forma sina egna rapporter, med egengjorda 

nyckeltal och diagram? 

- Finns möjligheten att tillägga en funktion i era rapporter som möjliggör att kommentarer och 

beskrivningar kan tilläggas som gör det enklare för småföretagaren att förstå en enligt denne 

invecklad rapport? 

- Skulle det vara möjligt att utarbeta ett gränssnitt i programmet? Vi tänker att man som 

användare kanske endast använder 5 rapporter, utav kanske 40 totalt. Skulle det vara möjligt 

att förinställt ”välja bort” vissa?   andra fall kan vi tänka oss att en sådan funktion hade passat 

revisorerna också, eftersom de då kan styra vad kunderna ser och vad dem själva ser.  

- En annan tanke är också, lite i samma linje som gränssnittet, att kunna bestämma ett par 

favoritrapporter och vissa favoritnyckeltal. Kan man utifrån programmet sålla bort vissa 

nyckeltal och rapporter eller har ni några krav på er vad dessa rapporter och vilka rapporter 

som måste finnas tillgängliga? 

- Anser du att ert system är lättförståeligt i dagens läge, tror du att en egenföretagare utan 

ekonomisk utbildning hade haft lätt för att använda och avläsa informationen i det? Hur tror 

du att ni skulle kunna utveckla er plattform för att den skulle bli ännu mer användarvänlig? 

- Vad du tror är huvudanledningen till varför all systemutveckling inte görs och varför vissa 

önskemål uppfylls och andra inte. Varför kan man inte hålla sig helt uppdaterad gentemot 

kund eller göra ett mer anpassningsbart system som ska kunna matcha användarens behov? 

- Avslutningsvis så undrar vi om du eller ni på kontoret har någon konkret 

förbättringsmöjlighet som du skulle vilja prioriteras för att systemet ska bli bättre? 

Frågor till Cesar: 

- Vad tror du är den främsta anledningen till att revisionsbyråerna väljer att ta in 

analysprogram ifrån andra leverantörer? Och varför har ni själva inte lagt fokus på detta? 
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- Er rapporteringsdel är ju ganska simpel i det estetiska utformningen, är detta något ni tänkt 

på att förändra så att det blir mer tilltalande för de som inte förstår de och deras ekonomiska 

begrepp? 

- Vissa revisionsbyråer anser att det är viktigt att kunna jämföra resultat och nyckeltal tolv 

månader bak i tiden (januari 2013 vs januari 2014), och inte jämföra hela år. Vi antar att det 

inte skulle vara omöjligt att möjliggöra detta? 

Bilaga 3 - Intervjuguide för fokusgrupper 

Personlig presentation av författarna och respondenterna samt introduktion av studien, dess 

huvudområden och utrymme för frågor och diskussion. 

En mer detaljerad presentation av Fortnoxs nuvarande ekonomistyrningsmodul.  

- Vad är det första ni ser i denna funktion som saknas? Vad är ert första intryck? 

- För er som inte använder Fortnox, hur fungerar ert redovisningsprogram i denna aspekten? 

Presentation av prototypen på den nya. Under presentationens gång fanns utrymme för 

invändningar om vissa funktioner inte förstods.  

Efter presentationen startades en diskussion kring följande frågor: 

- Vilka fördelar kan ni identifiera med den nya prototypen jämfört med den gamla? 

(Anpassningsbarhet, enkelhet, överskådlighet etc.) 

- Vilka effekter tror ni att denna kommer få om en småföretagare implementerar en sådan i 

sitt dagliga ekonomiarbete? 

- Vilka ytterligare förbättringar ser ni för närvarande i prototypen? 

- Varför prioriterar ni just detta? 

- Vad är det viktigaste i en sådan här funktion, enligt er? 


