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Sammanfattning 

 
Examensarbete vid Civilekonomprogrammet 

Författare: Martin Waldestål & David Bjärtun 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Sven-Olof Collin 

 

Titel: Redovisningsutveckling och järnbruk – En studie av faktorerna som driver 

redovisningsutveckling 

Inledning: Det finns en pågående diskussion kring redovisningsutveckling och vad som 

driver dess framfart. Detta utan att en allmänt accepterad konkretisering av faktorerna 

som påverkar redovisningsförändring över tid har gjorts. Dessutom har den svenska 

bruksredovisningen till stora delar ignorerats inom forskningen, vilket, med tanke på 

bruksindustrins centrala roll inom utvecklingen av det moderna svenska näringslivet, 

framstår som en kunskapslucka.  

Problemformulering: Hur utvecklas redovisning och vilka faktorer kan anses påverka 

dess förändring över tid? 

Syfte: Studien ämnar utveckla en modell som identifierar faktorerna som driver 

redovisningsutveckling samt utöka kunskapen kring utvecklingen av den svenska 

bruksredovisningens. 

Metod: Med en initialt deduktiv ansats upprättas en modell utifrån de framstående 

teoretiska synsätten inom forskningen kring redovisningsutveckling. Denna modell 

prövas sedan empiriskt genom en arkivstudie av ett småländskt järnbruk från 1775 till 

1970. Utifrån den empiriska studien utvärderas sedan modellen och revideras till en 

slutlig version. 

Slutsats: Redovisningsutveckling kan ses som påverkad av främst fem olika faktorer, 

nämligen tillverkningsprocess, organisation, ägare och ledning, lagar och regler samt 

normativa redovisningskrafter. Dessa har sedan kunnat kopplas som drivande av 

specifika typer av redovisningsförändringar.  
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Abstract 
 

Master Thesis in Business Administration 

Author: Martin Waldestål & David Bjärtun 

Supervisor: Andreas Jansson 

Examiner: Sven-Olof Collin 

 
Title: Accounting change and iron works – A study of the factors that drive accounting 

change 

Introduction: There is an ongoing discussion about accounting change and the factors 

that drive it development over time. This has not yielded a generally accepted 

concretization of these factors. In addition, the development of accounting in Swedish 

iron works has largely been ignored within research, which, considering the large impact 

the iron works industry has had on the modern Swedish business world, seems like a gap 

of knowledge.  

Problem: How does accounting evolve and which factors affect its change over time? 

Purpose: The study seek to develop a model that identifies the factors that drive 

accounting change and expand on the knowledge of the development of accounting in 

Swedish iron works. 

Method: With an initially deductive approach a model is constructed based on central 

theories within accounting change research. This model is then empirically tested and 

implemented with an archive study of a Swedish iron works from 1775 to 1970. From 

that empirical study the initial model is then reevaluated and revised into a final version. 

Conclusion: Accounting change can be seen as affected by five different factors, namely 

production process, organization, owner and leadership, laws and regulations and 

normative accounting forces. In addition, these factors has been found to be drivers of 

specific types of accounting change.  
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Inledning 

Kapitlet inleds med en redovisningsteoretisk bakgrund som kortfattat behandlar 

redovisningsutveckling och redovisningsval. Därefter följer en problemdiskussion med 

redogörelse för de väsentligaste skillnaderna och likheterna mellan olika 

redovisningsteorier som mynnar ut i uppsatsens problemformulering och syfte.  

1.1 Problembakgrund 

Den redovisningsteoretiska forskningen kan anses ha haft sin början i Storbritannien 

under slutet av 1800-talet då brittiska författare började skriva om teoretiska 

redovisningsproblem (Lee, 2009). Redovisningsteorin tog tidigt en stark normativ 

karaktär med fokus på att utreda och beskriva det optimala redovisningsförfarandet och 

hur företag bör arbeta för att uppnå den mest effektiva formen av redovisning. Denna typ 

av forskning gjordes med fokus på hur utformningen av redovisningen påverkade 

företaget och dess omgivning. Med tiden kom dock denna fråga att vändas och forskning 

började bedrivas som fokuserade på hur redovisning påverkas av företaget och dess 

omgivning (Napier, 2009). I och med detta började diskussionen om 

redovisningsutveckling att breddas.  

Littleton (1933) beskriver redovisningsutveckling som en naturlig evolution till följd av 

förändringar i företaget och dess omvärld. Då omständigheterna som omgärdar 

redovisningen förändras blir tidigare använda redovisningsmetoder mindre effektiva. I 

takt med att nya problem kring redovisning uppdagas framarbetas nya metoder för att lösa 

dessa problem. Redovisning beskrivs som dynamisk i två hänseenden; dels sett till de 

historiska omständigheter som har påverkat dess utformning men också sett till dess 

möjlighet att lösa aktuella problem. Littleton (1933, s. 362) menar att redovisning har en 

inneboende kontinuerlig utveckling och att "It came from definite causes; it moves toward 

a definite destiny". Denna ståndpunkt, som i fortsättningen kommer att benämnas som en 

funktionalistisk syn på redovisningsutveckling, är dock inte den enda som existerar. 

Sedan mitten av 1970-talet har kritiska röster mot den funktionalistiska synen höjts. Dessa 

röster har grupperats under beteckningen new accounting history (Napier, 2006) och 

kommer hädanefter i texten att benämnas som just det. New accounting history kritiserar 

den funktionalistiska synen för att den i alltför stor utsträckning begränsas till en teknisk 
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analys av förändringarna inom redovisningen (Hopwood, 1987). Denna kritiska 

ståndpunkt menar att sådan teknisk analys av simpel deskriptiv karaktär har dominerat 

forskningen kring redovisningsutveckling (Gomes, 2008). Hopwood (1987, s. 207) 

uttrycker det som att ”antiquarianism has reigned supreme”. Istället förordar företrädarna 

för new accounting history att forskningen kring redovisningsutveckling bör ta ett bredare 

grepp för att utreda omständigheterna som påverkar redovisningens förändring. Dessutom 

menas också att det bör uppmärksammas hur dessa omständigheter i sin tur påverkas av 

redovisningsutvecklingen. Detta bör göras för att åskådliggöra redovisningens roll ur en 

ekonomisk, teknologisk, social och politisk kontext. På detta sätt kan redovisningen 

betraktas som mer än endast en medkomponent i organisationens tekniska utveckling 

(Hopwood, 1987). 

Parallellt med diskussionen om redovisningsutveckling förs också en diskussion kring 

redovisningsval och varför företags redovisning skiljer sig åt. Dessa frågor kom att ta en 

större del i debatten då den redovisningsteoretiska forskningen kom att bli mer empiriskt 

grundad och den tidigare normativa ansatsen till stora delar övergavs. Istället tog 

forskningen en mer positiv ansats där den försökte förklara hur redovisningen faktisk 

skapas och ser ut i verkligheten (Lee, 2009). Ur denna forskning går det att skönja ett 

antal positiva redovisningsteorier som försöker förklara varför företag väljer att tillämpa 

specifik redovisning. Positive accounting theory knyter, med en utgångspunkt om 

människors rationalitet och egenintresse, redovisningsval till övervakningen av olika 

enheter inom företaget (Watts & Zimmerman, 1990). Institutionell redovisningsteori 

fokuserar på hur sociala och institutionella krafter får organisationer att i stor utsträckning 

likna varandra (Dimaggio & Powell, 1983). 

1.2 Problemdiskussion 

Den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling utmärks av dess grundläggande 

inställning att företag anammar den redovisning som är lämpligast enligt de 

omständigheter de arbetar under (Littleton, 1933). Littleton (1933) använder 

genomgående ordet evolution för att beskriva sin syn på redovisningsutveckling. Som en 

följd av detta kritiseras det funktionalistiska synsättet, genom en liknelse till den 

biologiska evolutionen, för att inneha en tanke om ett naturligt urval. Det argumenteras 

för att detta leder till en inställning där förändring per automatik också anses innebära 

förbättringar genom att mindre effektiva redovisningsmetoder naturligt gallras ut (Napier, 
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2001). Den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling kritiseras alltså för att vara 

naturligt progressivistisk och fylld av överdriven och obalanserad framstegsoptimism 

(Hopwood, 1987). 

Kritikerna hävdar att den funktionalistiska skolan, genom en teleologisk inställning, 

argumenterar emot värdet av den egna forskningen. Med detta menas att det inom den 

funktionalistiska synen existerar ett slutmål för utvecklingen som redovisningen naturligt 

rör sig mot. Kritiken kretsar kring att om redovisningsutvecklingen anses vara en ständigt 

pågående process och redovisning på ett effektivt sätt anpassar sig efter förändringar för 

att nå ett naturligt slutmål är studien av hur utvecklingen sker ointressant. Utvecklingen 

ska, så att säga, ske på det mest lämpliga sättet oavsett hur vi betraktar den. Personer som 

tillhör new accounting history ställer sig därför frågande till hur forskare med ett 

funktionalistiskt synsätt berättigar sitt arbete och det bidrag de anser sig göra om 

redovisningsutvecklingen redan är effektiv (Napier, 2001). New accounting history har 

alltså inte endast växt fram ur viljan att presentera alternativa perspektiv på 

redovisningsutveckling, utan också ur viljan att förstå krafterna bakom 

redovisningsutveckling (Napier, 2006). 

Hopwood (1987) för en diskussion i anslutning till den om den teleologiska naturen inom 

den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling. Hopwood (1987, s. 208) uttrycker 

det som att ”Rather than being perceived as an outcome of processes that could make 

accounting what it was not, accounting has more frequently been seen as becoming what 

it should be”. Hopwood (1987) menar att risken blir att utveckling inte kritiseras och 

utvärderas då det endast ses som steg på vägen mot en slutdestination, vad redovisningen 

alltid har varit menad att vara. I avsaknaden av sådana utvärderingar finns det också risk 

för att de specifika omständigheterna som frammanar och formar 

redovisningsutvecklingen ignoreras. 

Därmed följer den naturliga motfrågan: vad är den faktiska nyttan av kunskap kring 

redovisningsutveckling? En inte helt ovanlig retorik inom den historiska forskningen är 

antagandet att det enda sättet att till fullo förstå och förbättra det nuvarande sättet att 

arbeta är att titta till historien. (Edwards, 1989). Exempelvis knyter Yamey (1970) dagens 

konventioner kring utformning av balansräkningen till beslut tagna av 

lagförberberedande tjänstemän i det brittiska parlamentet under 1800-talet. Utan en insikt 

om hur dagens situation har uppstått är det lätt att fastna i en övertygelse att dagens 
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arbetssätt är det mest effektiva. Genom att klarlägga de specifika faktorerna som påverkat 

dagens metoder, likt det ovan exemplifierade fallet, går det att härleda de beslut som är 

ekonomiskt rationella och de som inte är det. Detta sätt att argumentera är inte helt olikt 

den kritik som riktas mot den teleologiska tendensen inom den funktionalistiska synen på 

redovisning. 

Den praktiska nyttan av en mer utförlig förståelse av hur redovisning utvecklas bör 

kopplas till en mer nutida situation. Den moderna redovisningsutvecklingen påverkas i 

hög grad av normgivare som på nationell och internationell nivå fastslår den redovisning 

som organisationer uppmanas eller tvingas föra och publicera (Nilsson S. , 2010). Det 

vore därmed enkelt att förutsätta att dessa normgivare styr den moderna 

redovisningsutvecklingen. Samtidigt bör det dock påpekas att moderna organisationer 

upprättar redovisning som vida överstiger de krav som ställs av regelverk. Detta gäller 

dels redovisning som upprättas och hålls internt samt redovisning som frivilligt 

offentliggörs. Förståelse för hur redovisning utvecklas kan därför inte endast bistå 

normgivare i utformningen av regler och direktiv utan också bidra med insikter om den 

redovisning som inte innefattas av dessa tvingande regler, den redovisning som 

organisationer frivilligt tillämpar och de val organisationen gör utan tvång. 

Från sina vitt skilda ståndpunkter, där den funktionalistiska synen ser redovisning som en 

naturlig inomorganisatorisk process medan new accounting history förordar fokus på 

redovisningens samspel med omvärlden, tillstår de båda teorierna dessa omständigheters 

påverkan på redovisningsutveckling, men utan att knyta dem till specifika faktorer. 

Forskningen kring redovisningsutveckling saknar en allmänt accepterad konkretisering 

av faktorerna, en teoretisk modell, som förklarar förändring av redovisning över tid. 

Hopwood (1985) uppmanar visserligen till ökat fokus på dessa faktorer, ett tankesätt som 

utgjorde grunden till framväxten av new accounting history och agerade drivkraft bakom 

många efterföljande artiklar, men utan att en sådan accepterad modell därefter kan anses 

ha skapats (Napier, 2006). 

Samma typ av kontrasterade argumentation återfinns i forskning kring positive 

accounting theory och institutionell teori, vilka presenterades i problembakgrunden. 

Dessa behandlar dock snarare de skillnader och likheter som återfinns mellan 

organisationers redovisningar och de val organisationer gör vad gäller deras redovisning. 

I förlängningen innehåller de därför också tankar om varför redovisning utvecklas över 
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tid. De innefattar två huvudsakliga utgångslägen. Institutionell teori talar främst om 

påverkande faktorer som ligger utanför organisationen och ser därmed omvärldens 

möjlighet att avgöra organisationens val av redovisningsrutiner. Positive accounting 

theory utgår snarare från faktorer inom organisationen och samspelet mellan dessa. 

Sammantaget går det därmed att finna en skiljelinje mellan positive accounting theory 

och institutionell teori såväl som mellan den funktionalistiska synen på 

redovisningsutveckling och new accounting history. Positive accounting theory och den 

funktionalistiska synen förenas i ett inomorganisatoriskt perspektiv på omständigheterna 

som styr redovisningsval och en inställning att redovisningsförändringar sker rationellt. 

Institutionell teori och new accounting history behandlar å andra sidan främst 

organisationens koppling till omvärlden som påverkande kraft. De skilda teorierna tar 

alltså kontrasterande utgångspunkter i försöket att förklara redovisningsutveckling. 

Genom att ta de alla i beaktande målas en bred bild av de möjliga påverkande faktorerna 

till redovisningsutveckling.. En sådan bred ansats har potential att klarlägga och utreda 

de omständigheter som påverkar utvecklingen av redovisning utan att begränsas till 

endast en förklaringsmodell och en teori. På detta sätt går det att överbrygga en 

föreställning om att redovisning endast drivs av utom- eller inomorganisatoriska krafter 

alternativt av rationella eller irrationella krafter. 

Det är av naturliga skäl nödvändigt att ta ett historiskt perspektiv när utveckling ska 

studeras. Utan att förstå situationen som föranledde den nuvarande är det svårt, om inte 

omöjligt, att förklara hur och varför situationen har förändrats. Framför allt är det 

nödvändigt att, för att kunna studera generell redovisningsutveckling, iaktta långa 

observationsperioder. Edwards (1989) menar att redovisningshistorien, sett till 

utveckling, går att dela upp i olika faser. Med ett längre perspektiv går det inte bara 

studera hela sådana faser, utan också studera övergången mellan dem. Just det historiska 

perspektivet inom redovisningsteoretisk forskning har sedan 1970 ökat markant 

(Edwards, 1989). Denna ökning ter sig som logisk då det också var vid den här tidpunkten 

som forskningen i stor utsträckning övergav de normativa ansatserna för de positiva.  

Den svenska bruksredovisningen är ett lämpligt område att göra en sådan studie av 

redovisningsutveckling i då den erbjuder redovisningsmaterial som sträcker sig över lång 

tid. Dessutom är bruksredovisningen, vilket Grandell (1972)  och Hildebrand (1957) 

framför, tillräckligt välbevarad för att studeras. Detta till trots har den svenska 
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bruksindustrin till stora delar ignorerats inom den redovisningshistoriska forskningen. 

Detta förefaller aningen märkligt då järn-, trä- och pappersindustrin utgör det svenska 

näringslivets kärna sedan flera hundra år tillbaka. I en av få studier som har gjorts kring 

svensk bruksredovisning konstaterar Sillén (1944), angående situationen omkring 1800, 

att “den svenska brukshanteringen vid denna tid intog en erkänt hög internationell 

ställning” (s. 51) och att industribokföringen i jämförelse med detaljhandelsbokföringen 

“vittna om en vida högre utveckling” (s. 68). 

Därmed skulle studien inte bara kunna utforska möjligheterna att angripa problemet kring 

redovisningsutveckling med en bredare teoretisk grund som sammanfogar flera olika 

teoretiska utgångspunkter, utan också kunna komplettera den redovisningshistoriska 

forskningen. Detta skulle öka relevansen för svenskt vidkommande med en till stora delar 

outforskad synvinkel istället för det dominerande anglosaxiska perspektivet (Walker, 

2009; Napier, 2006). Dessutom har de få tidigare studier som gjorts kring 

bruksredovisning utförts med utgångspunkt i undersökningar av dåtida läroböcker 

gällande redovisning, se exempelvis Sillén (1944), och inte i faktisk bruksredovisning 

(Napier, 2006). Vi menar att detta inte bara kan utgöra en avgörande del av förklaringen 

till varför dagens svenska redovisning ser ut som den gör, utan också att lärdomar ur 

historien kan ligga till grund för den framtida utvecklingen av redovisning i Sverige. 

Utan en sådan grundläggande förståelse för vad dagens redovisningstekniska 

självklarheter så som balansräkning och resultaträkning baseras på, dess ursprungliga 

syften och de begränsningar detta sätter, finns det nämligen en risk att vi, i arbetet med 

att förfina och förbättra redovisningen, har orealistiska förväntningar kring vad detta 

arbete faktiskt kan resultera i. Edwards (1989) exemplifierar detta genom att hänvisa till 

att det mer tydligt går att förstå balansräkningens brister som ett sätt att jämföra företags 

värden med en insikt om att dubbelkonteringsteknik som balansräkningen baseras på inte 

framtogs för just detta syfte, utan för att illustrera affärstransaktioner och in- och utflödet 

av tillgångar och pengar. Att inte iaktta dessa brister inför framtida förändringar av 

redovisningen framstår som vanskligt. Baxter (1981, s. 5) uttrycker det aningen mer 

målande, ”may we not be like a farmer who demands that his faithful old cart-horse learn 

the violin?” 



  

 

7 
 

1.3 Problemformulering 

Hur utvecklas redovisning och vilka faktorer kan anses påverka dess förändring över tid? 

1.4 Syfte 

Studien har till syfte att utveckla en modell som identifierar de faktorer som påverkar 

redovisningsutveckling. Vidare ämnar vi att med hjälp av denna modell komplettera 

kunskapen kring svensk bruksredovisningens utveckling som, sett till brukens 

framstående plats i den svenska ekonomiska historien, tidigare har förbisetts inom 

forskningen.   
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2 Metod 

Kapitlet innehåller de metodologiska ställningstaganden som studien grundar sig på. Det 

inleds med en diskussion kring teoretisk utgångspunkt och teorival där de största 

komplikationerna lyfts fram. Därefter följer ett resonemang kring studiens deduktiva och 

induktiva ansats.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt och teorival 

Ett grundläggande problem i närmandet av redovisningsutveckling är hur de långa 

tidsrymderna ska hanteras. Det är ett praktiskt problem, vilket kommer att diskuteras i 

kapitlet kring empirisk metod, såväl som ett teoretiskt. Det teoretiska dilemmat består av 

faktumet att stora delar av den här studiens empiriska material i många fall är äldre än de 

perspektiv som utgör studiens teoretiska bakgrund. Detta leder till anakronistiska 

bryderier då den samlade teorin, vilken används för att skapa, bedöma och analysera den 

teoretiska modell som tillämpas på det empiriska materialet, kan ha baserats på 

omständigheter som uppstod efter den specifika analyssituationen. Ett exempel på denna 

typ av bekymmer är att de positiva redovisningsteorier som i stor utsträckning används 

för att bygga studiens teoretiska modell behandlar företags externredovisning. Trots detta 

innefattar en stor del av det empiriska materialet endast internredovisning. Samtidigt finns 

andra frågor som rör de specifika teorierna. Exempelvis utgår positive accounting theory 

utgår ifrån moderna ägarförhållanden med befintliga kapitalmarknader för att beskriva 

behovet av redovisning för övervakning (Watts & Zimmerman, 1986). Kan positive 

accounting theory förklara redovisningsval före introducerandet av kapitalmarknader? 

Kan isomorfism, som är centralt inom institutionell teori, anses vara vanligt 

förekommande även under tider utan moderna kommunikationskanaler för redovisning, 

exempelvis i form av branschtidningar och organisationer? Det som dock måste noteras 

är att studiens mål är att skapa en teoretisk modell för att identifiera faktorer, genom att 

sammanföra ett antal teoretiska synsätt, och inte att testa specifika teorier. Vissa svagheter 

i enskilda teorier tillåts därför under förutsättning att de antas bilda en starkare helhet i 

den teoretiska modellen. 

Vidare utgör inte de positiva redovisningsteorierna hela det teoretiska underlaget. Den 

funktionalistiska synen på redovisningsutveckling och new accounting history behandlar 

dels problematiken i form av olika syner på redovisningsutveckling och presenterar 
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annorlunda bilder av varför sådan utveckling sker. Teorierna gör det också med sådana 

spridda utgångspunkter och världsbilder att de, i skapandet av en teoretisk modell, 

kompletterar varandra väl. 

Redovisningsteoretisk forskning med normativa ansatser ignoreras dock helt. Detta görs 

med anledning av den uppenbara, om än fundamentala, skillnaden i hur de båda teoretiska 

fälten närmar sig redovisning, nämligen att normativa teorier försöker förklara hur 

världen bör vara och inte hur den faktiskt är. Även om det kan argumenteras för att 

normativ redovisningsteori påverkat den allmänna redovisningsutvecklingen finner vi det 

problematiskt att, i skapandet av vår teoretiska modell, utgå ifrån teorier som försöker 

finna en optimal utveckling och inte försöker förklara hur och varför sådan utveckling 

sker, vilket faktiskt görs inom positiv forskning. Detta innebär dock på intet sätt att vi inte 

ser en plats för normativ redovisningsforskning som en påverkande faktor för 

redovisningsutvecklingen. Vi anser dock att detta främst bör göras genom normativa 

teoriers direkta påverkan på exempelvis förändringar av redovisningsregler och inte som 

en enskild faktor i en förklarande modell. 

Huvudpunkterna i dessa teorier kommer att sammanföras i en egenutvecklad modell. På 

detta sätt ämnar vi framarbeta ett synsätt och en metod genom vilken 

redovisningsutveckling kan granskas. Med en mer omfattande modell som inkorporerar 

de samlade teorierna hoppas vi kunna hantera de problem som de individuella teorierna 

kritiseras för att ha. 

2.2 Forskningsansats 

Skapandet av den teoretiska modellen baseras på befintlig teori och studien utgår därmed 

initialt från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innehåller en uppfattning att utifrån 

den rådande kunskapen beskriva samt förutsäga fenomen för att sedan undersöka dessa 

(Bryman & Bell, 2013). Vi anser att en deduktiv ansats är lämplig av främst två skäl. 

Först och främst menar vi att det vore oklokt att inte utnyttja redan publicerade teorier om 

redovisningsutveckling. Detta gäller speciellt då, vilket också framfördes i den här textens 

problemdiskussion, dessa teorier presenterar vitt skilda tankar kring varför redovisning 

förändras. Genom att utveckla en sammantagen modell som inkorporerar dessa teorier 

menar vi att redovisningsutveckling hos bruk i Sverige kan undersökas. Med en mer 

deduktiv startpunkt ökar vi också möjligheten att bearbeta det empiriska materialet. Den 
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förklarande modell vi ämnar utveckla erbjuder en fokusering av den information som är 

specifikt intressant för vår studie och frågeställning. Den faktiska bearbetningen av 

materialet förenklas genom att modellen erbjuder en lämplig sortering och kategorisering 

av datan. Utan denna modell skulle det empiriska materialet, på grund av dess omfattning, 

möjligen framstå som svårhanterligt. 

I och med den empiriska undersökningen finns det dock möjlighet att utvärdera och 

revidera den framtagna modellen, något som också kommer att göras. Den empiriska 

undersökningen utgör alltså dels en möjlighet att pröva den deduktivt genererade 

modellen men också en möjlighet att vidareutveckla den. Den teoretiska modellen 

kommer medvetet att hållas öppen och bred för att genom prövning i den empiriska 

studien preciseras och konkretiseras. Den senare delen av studien utgör på detta sätt ett 

induktivt och teorigenererande element (Bryman & Bell, 2013). Därigenom kan modellen 

förbättras och förankras empiriskt varigenom den också kan utgöra ett större teoretiskt 

bidrag i forskningen kring redovisningsutveckling.  

Med anledning av den diskussion som existerar inom forskningen kring 

redovisningsutveckling, och som har framförts i textens problemdiskussion, bör 

definitionen av utveckling inom den här studien förtydligas. Utveckling ses som naturligt, 

som ett obestridligt faktum. Det är inte något som nödvändigtvis måste värderas som 

antingen positivt eller negativt, utan det antas bara förekomma. Av denna anledning 

används orden utveckling och förändring i denna text i det närmaste synonymt. 

Utveckling antas vara detsamma som förändring, fast över tid. Detta är viktigt att betona 

för att kunna understryka att studien har till syfte att identifiera faktorerna som har 

påverkat utveckling och värderar därför inte utvecklingen i sig.  
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3 Institutionalia 

Kapitlet innehåller en kort beskrivning av redovisningens historia. Detta för att sätta en 

grundkontext för redovisningsutveckling och därigenom underlätta förståelsen för hur 

den övergripande redovisningsutvecklingen har skett genom historien. 

3.1 Redovisningens historia 

Även om bokföring har studerats i antika civilisationer som exempelvis forntida Egypten 

och senare Grekland och Romarriket kan dagens moderna dubbelbokföringsteknik antas 

ha börjat utvecklas under 1200-hundratalet i de italienska handelsstäderna (Edwards, 

1989). Länge var dock den gängse uppfattningen att den första boken där tekniken 

utförligt beskrevs var Luca Paciolis bok Summa de Aritmetica som gavs ut 1494. Inom 

modern redovisningshistorisk forskning är det dock relativt fastslaget att det existerar 

skrifter av dubbelbokföringsteknik som är äldre än så. Idag betraktas Summa de 

Aritmeticas främsta betydelse vara hur den omfamnades, översattes och spreds (Oldroyd 

& Dobie, 2009). 

Framväxten av den dubbla bokföringen är omdebatterad i termer kring varför den skedde 

under just 1200- och 1300-talet. Röster har höjts angående direkta influenser från den 

islamiska världen (Zaid, 2000). Det har även argumenterats för att den dubbla 

bokföringen snarare utvecklades i Indien och därifrån togs till Europa. (Nigam, 1986). 

Andra kopplingar har gjorts till omvälvande förändringar och asiatisk inflytande som 

följde av det mongoliska rikets snabba framväxt under 1200-talet. Även om full 

konsensus inte råder inom den redovisningshistoriska forskningen finns ett antagande 

inom majoriteten av forskningen att den dubbla bokföringen, som Palcioli senare kom att 

beskriva, växte fram i området kring dagens Italien (Oldroyd & Dobie, 2009). 

Spridningen av metodiken som Palcioli nedtecknade skedde främst på två sätt. Genom 

den relativt nya förmågan att trycka böcker kunde boken översättas till andra språk eller 

direkt plagieras. Samtidigt lärde sig också handelsmän tekniken under sina resor och 

återvände hem med de nya kunskaperna (Edwards, 1989). Spridningen skedde dock på 

ett övergripligt plan långsamt. Trots att textböcker med den dubbla bokföringsmetoden 

började bli ett vanligt inslag under 1700-talet användes den enklare formen fortfarande i 

stor utsträckning, även hos större organisationer (Oldroyd & Dobie, 2009). I Sverige 
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skiljde sig detta till stora delar beroende på bransch och storlek där mindre handlare oftare 

sökte sig till den enklare varianten och mer komplexa företag använde den mer 

omfattande dubbla bokföringen (Sillén, 1944). 

Den tröghet som fanns i utbredningen av dubbelsidig bokföring förklaras ofta med att 

behovet av den i stora delar inte fanns och inte att kunskapen nödvändigtvis saknades. 

Under 1600-tal och delar av 1700-talet var de dominerande anledningarna till att 

redovisning fördes så primitiva att mer avancerade metoder bedömdes vara onödiga. 

Redovisningen var främst till för att försvåra förskingring, minska fel och förenkla 

inventering vilket mer simpla bokföringsmetoder sågs som fullt tillräckliga för (Edwards, 

1989). Vidare har en stor del av förtjänsten med den dubbla bokföringen att göra med 

ökade möjligheter att skapa publicerbara rapporter och dokument. Då redovisning före 

1750 enkom gjordes för internt bruk var detta ingen drivande kraft för företag att övergå 

till dubbla bokföring (Artsberg, 2003). 

Ett större genomslag kom dock i och med industrialiseringen då den allmänna 

produktionen och komplexiteten i organisationerna ökade. I och med de nyinvesteringar 

som företagen kom att göra blev verksamheterna mer kapitalkrävande samtidigt som 

företagen började göra affärer på mer regelbunden basis var de äldre 

bokföringsmetoderna inte längre tillräckliga. I Storbritannien, där den industriella 

revolutionen anses ha haft sin början från 1760, kom den dubbla bokföringen att ersätta 

den enklare formen och dominera redovisningen i majoriteten av företag från år 1800 

(Edwards, 1989). 
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4 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en genomgång av de teorier som utgör studiens kärna. Därefter följer 

en kort beskrivning av olika typer av förändringar som kan förekomma. Kapitlet avslutas 

med att knyta ihop de presenterade teorierna till en modell med faktorer som kan tänkas 

driva redovisningsförändringar. 

4.1 Teoretisk bakgrund 

4.1.1.1 Funktionalistisk syn på redovisningsutveckling 

Som konstaterades i den här textens första kapitel dominerade länge den funktionalistiska 

synen hur redovisningsutveckling betraktades. I utvecklingen av en teoretisk modell 

framstår det därför som en nödvändig utgångspunkt. Littleton (1933) har kommit att få 

representera den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling, inte minst av kritiker. 

I sin studie av redovisning, från framtagandet av dubbel bokföring fram till 1900-talet, 

lanserade Littleton idén om den evolutionära tendensen inom redovisning. Denna 

karaktäriseras, enligt Littleton (1933), av de två dynamiska aspekterna hos redovisningen. 

Först och främst gäller detta dynamiken avseende förmågan att lösa nutida problem. 

Oavsett hur invecklad organisationen är anses redovisning fylla ett syfte som en 

understödjande beståndsdel av organisationen. Redovisning förklaras också vara 

förmögen att ständigt anpassa sig efter hur organisationens komplexitet förändras och 

bibehåller därför aldrig ett oförändrat tillstånd. Det presenteras att det ökade användandet 

av professionell revision, det ökade arbetet med kostnadsbokföring och framtagandet av 

finansiella budgetar är tydliga exempel på hur redovisning, fram till 1900-talet, har 

hanterat framväxande problem i affärslivet (Littleton, 1933). Dessutom framhävs 

redovisningens dynamik i sättet den går att härleda till dess historia, de omständigheter 

som legat till grund för den moderna utformningen och den harmoni i vilken den har växt 

fram tillsammans med dess omvärld. Återigen, som Littleton (1933, s. 362) uttrycker det, 

“It came from definite causes". 

Den funktionalistiska synen förutsätter alltså att redovisningsutvecklingen har ett logiskt 

ursprung som också går att härleda. Metoderna förändras till följd av att omständigheterna 

som redovisning existerar för att förmedla förändras (Littleton, 1933). Detta utgör 

grunden till det progressiva antagandet inom den funktionalistiska synen, nämligen att 
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förlegade metoder överges då andra mer effektiva metoder framarbetas (Napier, 2001). 

Denna progressivism inom det funktionalistiska synsättet har sedan utgjort en av 

kärnpunkterna i motståndares kritik. 

Sammantaget innehåller därför den funktionalistiska synen ett antagande om möjligheten 

att faktiskt härleda redovisningsutvecklings påverkande faktorer. Framför allt antas 

redovisningsutveckling bero på förändringar i vad redovisningen existerar för att 

förmedla. Med utgångspunkt i den funktionalistiska synen framstår det därför som att ett 

arbete för att identifiera möjliga påverkande faktorer bör kretsa kring vad redovisningen 

faktiskt innehåller, vad företaget faktiskt arbetar med och samspelet mellan dessa två. 

4.1.1.2 Positive Accounting Theory 

Positive accounting theory ser redovisning som ett sätt att övervaka och minimera de 

kostnader som enligt agentteorin uppstår i relationen mellan principal och agent (Watts 

& Zimmerman, 1986). Detta görs särskilt med utgångspunkt i synen på organisationen 

som en nexus of contracts. Nexus of contracts innebär att företag inte bör betraktas som 

en entitet i sig, utan som ett antal aktörer sammanbundna av kontrakt (Fama E. , 1980). 

Dessa kontrakt ger upphov till kontraktskostnader som uppstår på grund av det 

egenintresse som människor, enligt agentteorin, förväntas agera efter. Egenintresset gör 

människor troliga att prioritera sin egen vinning framför företagets och därmed inte 

nödvändigtvis arbeta för vad som genererar bäst resultat åt företaget. (Fama & Jensen, 

1983). Redovisning existerar, enligt positive accounting theory, för att underlätta 

upprättandet av sådana kontrakt och minska kontraktskostnaderna för organisationen 

(Watts & Zimmerman, 1990). Organisationer som inte minimerar dessa kostnader har en 

nackdel i konkurrensen med andra företag varför en effektivisering av redovisning över 

tid antas ske. Likt den funktionalistiska synen finns det därmed en evolutionär retorik 

inom positive accounting theory, dels i form av att ineffektiva företag slås ut enligt en 

form av naturligt urval men också att redovisning kontinuerligt utvecklas och anpassas 

med tiden. 

Likt agentteori fokuserar positive accounting theory primärt på relationen mellan ägare 

och företagsledning. Ägare antas vara inställda på människors tendens att söka 

egenintresse och företagsledningens incitament att på företagets bekostnad arbeta för sin 

egen vinning. Därför förutsätts ägare anpassa belöningen och ersättningen till 

företagsledningen efter denna möjlighet (Jensen & Meckling, 1976). Av den anledningen 
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ses företagsledningen ha incitament att genom redovisning berättiga sitt arbete och bevisa 

att de arbetar enligt företagets bästa (Watts & Zimmerman, 1986). 

Redovisningen blir därmed en naturlig övervakningsmekanism. Vid tillfällen då risker 

för nya kontraktskostnader skapas kommer redovisning att framarbetas för att motverka 

detta. Exempelvis kan tänkas att den organisatoriska strukturen inom ett företag 

omarbetas med resultatet att en enhet får större frihet att fatta ekonomiska beslut utan 

insyn. För att kompensera för detta skulle, enligt positive accounting theory, exempelvis 

nya redovisningsstrukturer kunna framarbetas som ökar kraven på enheten att redogöra 

och redovisa för sitt handlande. På detta sätta skulle redovisningsförändringar kunna 

motverka de kontraktskostnader som i annat fall riskerar att uppkomma till följd av den 

förändrade organisationsstrukturen. 

Sammantaget presenterar positive accounting theory en bild av redovisning utifrån det 

syfte det antas ha, nämligen en grund för övervakning och kontroll från företagets ägare 

och dess ledning. Utifrån detta perspektiv framstår det därför som nödvändigt att beakta 

övervakning och kontroll samt ägare och ledning i framtagandet av en teoretisk modell 

för de påverkande faktorerna till redovisningsutveckling. 

4.1.1.3 New accounting history 

Det är svårt att beskriva new accounting history utan att återkomma till det 

funktionalistiska synsättet. Detta ter sig naturligt då new accounting history i stor 

utsträckning är en ren motreaktion på den tidigare världsbilden inom forskningen kring 

redovisningshistoria i allmänhet och redovisningsutveckling i synnerhet (Napier, 2001). 

Den grundläggande kritiken kretsar kring att det inom den funktionalistiska synen görs 

återkommande förenklingar, dels i den rena forskningsmetodologin bakom arbetet men 

också i de teoretiska antagandena med vilka forskningen närmas (Napier, 2006). 

Inom new accounting history används återkommande begreppet antiquarianism för att på 

ett nedlåtande sätt beskriva den traditionella forskningen kring redovisningshistoria. I 

begreppet antiquarianism ryms åsikten att historien betraktas alltför förenklat, statiskt och 

tekniskt (Napier, 2001). Det argumenteras för att den tidigare forskningen i alltför stor 

utsträckning endast har arkiverat, kategoriserat och beskrivit historien utan att på djupet 

analysera den. Med ett sådant arbetssätt går det inte heller att urskilja de krafter som har 

format historien och har styrt dess utveckling. Istället förordas att redovisning måste ses 
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som mer än endast en process inom organisationer genom att knyta redovisning till en 

bredare samhällelig kontext (Hopwood, 1987). 

För att göra detta förordas uttryckliga, mer komplexa och mer varierade teoretiska 

utgångspunkter. Hopwood (1987, s. 208) uttrycker det som att ”most historical analyses 

of the accounting phenomenon, if not adopting a quite atheoretical stance, have been 

content to see accounting change as a process of technical elaboration and, almost 

invariably, improvement”. I Hopwoods citat ryms återigen uppfattningen att den 

historiska forskningen har varit alltför tekniskt inriktad och saknat fördjupning och 

problematisering av redovisningsutveckling. Kritiken återknyter också till diskussionen 

kring den teleologiska naturen inom det funktionalistiska synsättet som framfördes i 

textens problemdiskussion, nämligen att förändring, utifrån ett funktionalistiskt 

perspektiv, alltid ses som en effektivisering och förbättring. Detta kritiseras för att vara 

en felaktig slutsats då förändringar kan ske till följd av irrationella beslut, med ineffektiva 

lösningar som följd (Napier, 2001). 

Inför upprättandet av en modell över påverkande faktorer till redovisningsutveckling går 

det ur new accounting history att beakta påståendet om vikten att ta ett djupare perspektiv 

på redovisningen och, inte minst, se den utifrån en vidare kontext och dess omvärld. 

4.1.1.4 Institutionell redovisningsteori 

Ett liknande resonemang förs inom institutionell redovisningsteori där organisationens 

utveckling förutsätts bero på dess omgivning. Huvudfokus ligger vid de institutionella 

krafter som etablerar en bild av vad som är organisatoriskt korrekt eller lämpligt och 

skapar den likformighet som återfinns mellan organisationer inom näringslivet. Dessa 

strukturer behöver inte nödvändigtvis vara de som är mest rationella och effektiva ur 

ekonomisk synpunkt (Dimaggio & Powell, 1983). Institutionell teori talar om att företag 

av olika anledningar tenderar att efterlikna varandra, så kallad isomorfism. Försök att med 

ett institutionellt perspektiv diskutera redovisning kretsar därför i hög grad kring 

isomorfism (Carpenter & Feroz, 2001). 

Dimaggio & Powell (1983) beskriver att det rent praktiskt finns tre typer av isomorfism. 

Normativ isomorfism innefattar det tryck som förmår företag att anpassa sig efter rådande 

kollektiva idéer om vad som är kutym och mest effektivt. Normativ isomorfism 

förekommer särskilt genom ökat utbyte och standardiserade utbildningar inom 
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redovisningsprofessionen. Härmande isomorfism innebär försök att direkt efterlikna eller 

kopiera framgångsrika företags strukturer. Detta är ett handlande som inte sällan går att 

härleda till osäkerhet, vilket gör företaget mer benäget att ta efter tidigare exempel som 

har visat sig framgångsrika. Till sist beskriver Dimaggio & Powell (1983) också 

förekomsten av en tvingande isomorfism där företag anpassar sig efter direkt tryck från 

en annan part med vilken de har en viktig relation. Detta skulle exempelvis kunna vara 

en leverantör som kräver viss struktur för att fortsätta sitt samarbete med företaget eller 

att företaget utsätts för direkt tvingande lagstiftning eller regler (Dimaggio & Powell, 

1983).  

Röster har höjts om begränsningar i användandet av institutionell teori som förklaring till 

hur och varför redovisning tillämpas i organisationer. Bland annat anmärks att det inom 

institutionell teori finns ett antagande om en tröghet i de isomorfistiska krafterna som 

naturligt motarbetar större förändringar utanför den institutionella ramen. Denna tröghet 

påstås vara svårförenlig med situationer då omfattande organisatoriska eller 

redovisningsmässiga förändringar sker i organisationer (Dillard, Rigsby, & Goodman, 

2004). 

I framarbetningen av modellen går det därför ur institutionell teori att notera vikten av att 

se möjligheten att den individuella organisationens redovisning påverkas av yttre 

förhållanden. Inte minst innehåller antagandet om isomorfistiska krafter en beskrivning 

om en relation mellan företagets specifika redovisning och en allmän redovisning i 

samhället, där den senare antas påverka den förra. 

4.1.1.5 Typer av förändringar 

Förändringar är ett återkommande tema inom organisationsteoretisk forskning. 

Forskningen gäller dels hur förändringar ska hanteras och genomföras men också hur de 

går att särskilja från varandra. Nadler & Tushman (1990) utgår ifrån en uppdelning 

baserat på om förändringen är strategisk eller inkrementell och reaktiv eller proaktiv. 

Dessa egenskaper gör det möjligt att definiera, särskilja och, i förlängningen, gruppera 

dem. 

En strategisk förändring innebär en fundamental förändring av organisationen och en 

omdefiniering av vad denna är. Den inkrementella förändringen är av mer gradvis art och 

fokuserad på specifika delar av organisationen. Framför allt är den inkrementella 
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förändringen en omgörning inom den struktur organisationen redan har och inte en reform 

av organisationen i sig. Huruvida en förändring är att betrakta som reaktiv eller proaktiv 

beror på om förändring uppkommer som en respons på ett behov eller som en förutsägelse 

om framtida behov (Nadler & Tushman, 1990). Nadler & Tushman använder sedan dessa 

för att skapa en modell med olika typer av förändringar enligt nedan. Detta sätt att 

särskilja förändringar kommer att användas i den teoretiska modellen specifikt för 

redovisningsförändringar. 

 Incremental Strategic 

 

Anticipatory 

(Proaktiv) 

 

Tuning 

 

Re-orientation 

 

Reactive 

 

Adaptation 

 

Re-creation 

Tabell 1 

4.2 Teoretisk modell 

4.2.1 Typer av redovisningsutveckling 

Det framstår som oklokt att behandla alla redovisningsförändringar identiskt, likvärdiga 

och av samma slag. Redovisningsutveckling, sett över en längre tid, består av en stor 

mängd förändringar av varierande omfattning och storlek. Utifrån de 

organisationsteoretiska resonemangen, och den av Nadler & Tushman (1990) skapade 

figuren, som presenterades i det här kapitlets bakgrund går det att analysera och 

kategorisera specifika redovisningsförändringar, om än med justeringar och omtolkningar 

av vissa definitioner. Likt organisatoriska förändringar kan redovisningsförändringar 

bedömas efter huruvida de är skiftningar inom den struktur som redan finns eller 

omdaningar av strukturen i sig. Förändringar kan också indelas beroende på om de är ett 

svar på en annan händelse eller om de förekommer sådana händelser. 

Det finns å ena sidan förändringar som reformerar redovisningsmetodiken i grunden. Här 

agerar införandet av den dubbla bokföringsmetoden som ett tydligt exempel. Detta 

kontrasteras mot förändringar som snarare innebär en tillbyggnad på eller en anpassning 

av den metodik som tidigare funnits. Detta skulle exempelvis kunna gälla då redovisning 

omformas för att hantera ändrade produktionsprocesser. Å andra sidan finns 

uppdelningen i huruvida förändringen är reaktiv eller proaktiv. Reaktiva 
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redovisningsförändringar framstår som vanligt förekommande, inte minst om ett 

funktionalistiskt perspektiv tas. Exempelvis utgör det ovanstående exemplet om 

förändrad redovisning för att hantera ändrade produktionsprocesser som en reaktiv 

förändring. Detta innebär dock inte att proaktiva förändringar inte kan tänkas, framför allt 

genom att se hur redovisningsförändringen har lett till framtida förändringar genom att 

exempelvis produktionen har gjorts om till följd av information från redovisningen. 

Sammantaget är alltså redovisningsförändringar, likt andra former av förändringar, 

möjliga att skilja, gruppera och kategorisera. Denna möjlighet fyller ett värde i den 

teoretiska modellen genom att det då eventuellt går att koppla en specifik faktor till en 

specifik typ av förändring, vilket möjligen kan påvisa att vissa faktorer i större 

utsträckning leder till viss typ av förändring. I den teoretiska modellen görs därför ett 

särskilt beaktande av huruvida förändringar är strategiska eller inkrementella samt 

reaktiva eller proaktiva. 

4.2.2 Modellhärledning 

Mellan de fyra presenterade synsätten, det vill säga den funktionalistiska synen, new 

accounting history, positive accounting theory och institutionell teori, går att finna vissa 

likheter och vissa skiljelinjer i argumentationen. Inte minst går det att gruppera synsätten 

efter den grundläggande inställningen till hur människans och organisationens beslut 

fattas. Den funktionalistiska synen och positive accounting theory har en förutsättning 

om ekonomisk rationalitet som inte finns inom new accounting history och institutionell 

teori. 

Inom den funktionalistiska synen kommer detta till uttryck genom den evolutionära 

retoriken och den teleologiska inställningen. Organisationer förväntas förändra 

redovisningen i takt med att omständigheterna som omgärdar redovisningen förändras. 

Dessa beslut förväntas fattas på rationell grund och ge en förbättrad redovisning. Inom 

positive accounting theory är rationalitet grunden i synen på människan. Människan antas 

vara rationell och agera på det sätt som tjänar de egna intressena i störst utsträckning. 

Denna tanke om rationalitet utmynnar också i, vilket tidigare har presenterats och som 

också kritiseras inom new accounting history (Napier, 2001), en evolutionär syn på 

redovisningsutveckling inom den funktionalistiska synen och positive accounting theory. 
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New accounting history och institutionell teori problematiserar å andra sidan antagandet 

om ekonomisk rationalitet i organisationers och individers agerande. Framstående 

företrädare inom new accounting history tar i sin forskning avstamp genom kritik mot 

böjelsen att förutsätta att tidigare beslut fattats på ekonomiskt logisk grund (Napier, 

2001). Hopwood (1987) lyfter fram behovet av alternativa perspektiv och fokus på andra 

påverkande krafter än de tekniskt och organisatoriskt rationella som dominerar den 

funktionalistiska synen. 

Det går därmed att gruppera de presenterade teorierna i två olika världsbilder. För att 

kunna sammanfoga dessa teorier och skapa en övergripande teoretisk modell måste dessa 

två världsbilder förenas. I den teoretiska modellen görs därför inget antagande om absolut 

rationalitet eller icke-rationalitet. Ett sådant antagande hade inneburit ett avfärdande av 

tillgänglig teori och tillgängliga förklaringsmodeller. 

4.2.2.1 Intern/extern påverkan av redovisningsutveckling 

Istället görs en tämligen simpel uppdelning av faktorerna i den teoretiska modellen 

baserat på huruvida faktorn är att betrakta som intern eller extern i förhållande till 

organisationen. I och med detta inryms inte endast de olika teorierna i modellen, utan 

också de olika världsbilderna. Ur de presenterade teorierna går det nämligen att urskilja 

en sådan uppdelning. Ett internt perspektiv går att skåda i det funktionalistiska 

perspektivet samt positive accounting theory. Detta främst genom betoning av 

redovisningsutveckling och redovisningsval som beroende av organisationen, vad 

organisationen faktiskt gör och hur relationen mellan delarna inom organisationen ser ut. 

I kontrast till detta tar new accounting history och institutionell teori främst utgångspunkt 

i det som återfinns externt om organisationen, antingen genom att förorda en djupare 

analys av redovisningens plats i kontexten som omgärdar den eller genom att understryka 

isomorfistiska krafter utanför organisationen. Framför allt presenterar new accounting 

history och institutionell teori möjligheten att redovisningsutveckling kan ske utan att det 

som redovisningen är menad att spegla nödvändigtvis förändras.  

Detta bör dock inte misstas för att teorierna är avgränsade till endast ett internt/externt 

resonemang. Exempelvis poängterar den funktionalistiska Littleton (1933) 

utomorganisatoriska påverkningar i utvecklingen av den dubbla bokföringsmetoden 

under medeltiden genom att dåtidens handel krävde en mer avancerad bokföring. 



  

 

21 
 

Uppdelningen av interna och externa faktorer i den teoretiska modellen illustrerar istället 

en övergripande tendens och de skilda utgångspunkterna inom teorierna. 

4.2.2.2 Faktorerna och teorierna 

Ur de presenterade teorierna och enligt uppdelningen mellan interna och externa faktorer 

upparbetas den initiala modellen med fyra separata faktorer. Dessa består av 

produktionsteknisk utveckling, ägare och ledning, omvärld och marknad samt allmän 

redovisningsutveckling. Varje faktor kommer att mer detaljerat beskrivas, härledas och 

exemplifieras under nästa avsnitt. 

Faktorerna i modellen bör inte misstas för att representera specifika teorier, även om 

sådana kopplingar naturligtvis går att göra, och att faktorerna i större utsträckning utgår 

från vissa teorier. Exempelvis innehåller faktorn om produktionsteknisk utveckling i 

mycket större utsträckning ett funktionalistiskt perspektiv än institutionell teori. Trots 

detta samexisterar teorierna i byggandet av faktorerna. Teorierna är i grunden så 

omfattande att det vore felaktigt att låta de representeras av en förklarande faktor i den 

teoretiska modellen. På detta sätt hålls faktorerna och modellen också teoretiskt öppna 

för att utifrån den empiriska studien prövas, utvärderas och eventuellt revideras. 

4.2.3 Interna faktorer 

4.2.3.1 Produktionsteknisk utveckling 

Produktionsteknisk utveckling definieras som alla former av förändringar i skapandet 

av produkten. Detta innefattar tekniska såväl som organisatoriska förändringar av 

produktionsprocessen. 

 

Figur 1 

Användandet av teknologisk utveckling som förklaring till redovisningsutveckling är 

tämligen vanligt förekommande i den redovisningshistoriska litteraturen. Exempelvis 

Interna faktorer 

Produktion 
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beskrivs att ett av de avgörande startskotten till framtagandet av finansiell redovisning i 

England var byggandet av järnväg under 1800-talet. Det kapitalkrävande arbetet att lägga 

ett nationellt järnvägsnät innebar inte bara starten för en formell kapitalmarknad, utan 

också starten för den finansiella rapportering som en kapitalmarknad kräver (Edwards, 

1989). I den teoretiska modellen används faktorn produktionsteknisk utveckling för att 

säkerställa att kopplingar mellan förändringar i organisationens kärnverksamhet och dess 

redovisning uppfattas. Littleton (1933), med sin funktionalistiska syn på redovisning, 

menar att utvecklingen av verksamhetens komplexitet och form genererar problem som 

redovisningen kan erbjuda lösningar på, vilket exemplifieras med den stora 

redovisningsutveckling som följde med den industriella revolutionen. 

Det finns åtskilliga exempel på produktionsteknisk utveckling. Detta gäller dels större 

teknologiska landvinningar och uppfinningar som omdanar världen och i förlängningen 

också organisationens arbete. Klassiska exempel på den här typen av innovationer är 

ångmaskinen, elektricitet, förbränningsmotorn etc. Utöver detta inkluderas i den 

produktionstekniska utvecklingen också mindre bransch- eller organisationsspecifika 

händelser. Detta skulle kunna gälla framtagningen av nya sätt att tillvarata råvaror och 

tillverka produkter eller nya rutiner för arbetet. Detta skulle förändra de processer som 

redovisningen är till för att beskriva. Om exempelvis företagets produktion ökar till följd 

av att företaget uppgraderat sin maskinpark kan företagets redovisning förväntas ändras. 

Detta kan ske direkt då exempelvis produktions och- försäljningsvolym ökar eller indirekt 

genom att exempelvis organisationens ansvarsstruktur förändras vilket möjligen tarvar 

nya metoder och rutiner för redovisning. 

Dessutom bör rena organisatoriska förändringar av produktionen beaktas. Den 

produktionstekniska utvecklingen inom företag är, enligt Woodward (1970), intimt 

kopplad till organisationsstrukturen. I takt med att komplexiteten i verksamheten ökar 

skapas andra krav på organisationen för att understödja de nya processerna. Den 

teknologiska utvecklingen förändrar dessutom kraven på individer inom organisationen. 

Människor utvecklar färdigheter och specialiseras och förändrar i förlängningen 

möjligheterna att övervaka dem (Woodward, 1970). Med ett tankesätt baserat på positive 

accounting theory blir det därför avgörande att vara uppmärksam på hur den 

produktionstekniska utvecklingen genererar nya övervakningsbehov som redovisningen 

anpassas efter (Watts & Zimmerman, 1986). 
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Ytterligare ett tydligt exempel på redovisningsutveckling till följd av teknisk utveckling 

är förändrade kapitalmarknader. I takt med att nya finansiella instrument introduceras 

förändras möjligheterna för företags finansiering vilket i förlängningen också påverkar 

redovisningen. Exempelvis har utvecklingen av finansiella instrument legat till grund för 

framtagningen av den internationella redovisningsstandarden IFRS 9 som specifikt 

behandlar de krav och direktiv som gäller redovisning av finansiella instrument. 

Införandet av IFRS 9 har sedan kunnat kopplas till praktiska redovisningsförändringar 

(Kvaal & Nobes, 2012). 

4.2.3.2 Ägare och ledning 

Ägare och ledning innefattar påverkan från organisationens ägare och ledning. Vikt 

läggs inte bara vid beslut som fattas av dessa, utan också vid andra förändringar med 

praktiska konsekvenser av den organisatoriska hierarkin, exempelvis i form av ägar- och 

ledarbyten.  

 

Figur 2 

Normen för organisatorisk struktur har i flera hänseenden förändrats. Detta gäller inte 

minst vad gäller ägande, företagsledande och beslutsfattande. Den generella tendensen är 

en tydligare separation av ägande och ledning i företag (Napier, 2001; Fama & Jensen, 

1983; Fama E. , 1980). Oavsett hur ansvaret för företagets strategiska beslutsfattande är 

fördelat kvarstår faktumet att organisationens beslut måste fattas av någon part. Ägare 

och ledning finns därför med som faktor i den teoretiska modellen för att tydliggöra 

relationen mellan organisationen övergripande riktning och dess redovisning. 

Positive accounting theory förklarar specifikt redovisningens roll som 

övervakningsmekanism inom företaget (Watts & Zimmerman, 1986). Även om den 

moderna teorin främst riktar sig mot företag med ett principal-agent-förhållande mellan 

ägare och företagsledning, kan sådan övervakning även tillämpas i företag av mer 

Interna faktorer 

Produktion Ägare & l. 
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ägarinvolverat slag. Ägare och ledning blir med ett sådant synsätt väsentliga att beakta 

vid studier av redovisningsutveckling då de inte bara innehar makten att påverka 

organisationen och dess redovisning, utan också har incitament att säkerställa sina 

möjligheter att ha insyn i organisationens alla delar. 

Francis et al. (1996) finner att VD:ar har en tendens att försöka minska resultatet under 

året för sitt tillträde till tjänsten för att därefter öka resultatet under kommande år. Detta 

är ett exempel på hur individer i organisationens topp har möjlighet och incitament att 

påverka organisationens redovisning. Vidare exempel på detta finner Ge, Matsumoto & 

Li Zhang (2011), genom en studie av ekonomichefer som arbetat vid ett flertal olika 

företag, att det hos ekonomichefer kan noteras individuella redovisningsstilar enligt 

vilken de anpassar redovisningen efter när de börjar arbeta i en ny organisation. Dessa 

empiriska studier visar vikten av att också beakta de personliga egenskaperna och 

preferenserna hos individerna inom ägare och ledning. 

4.2.4 Externa faktorer 

4.2.4.1 Omvärld och marknad 

Omvärld och marknad som faktor ser till hur yttre förutsättningar samverkar med 

organisationens verksamhet. Den beaktar svängningar i den branschspecifika 

marknaden och också avgörande politiska och ekonomiska händelser som påverkar 

organisationen. 

 

Figur 3 

Omvärld och marknad som en förklarande faktor i modellen ger ett bredare perspektiv 

vad gäller att fånga upp de fenomen som påverkar en organisation. Det erbjuder framför 

allt ett komplement till de interna faktorerna som tidigare har diskuterats. Användandet 

av omvärld och marknad i modellen grundar sig på ett antagande om att organisationer 

inte kan existera i ett vakuum utan ständigt påverkas av andra organisationer och 
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världsomvälvande händelser. Organisationers ständiga interagerande med varandra leder 

till att organisationerna också ofrånkomligt på olika sätt påverkas av varandra. Dessutom 

förekommer reglering av organisationers verksamhet och agerande vilket utgör en yttre 

kraft som styr och avgränsar organisationens möjliga agerande. 

Det är inte nödvändigtvis helt enkelt att särskilja specifika förändringar från den omvärld 

de görs i. Littleton (1933) exemplifierar detta med att framväxten av den dubbla 

bokföringen skedde först under medeltiden. Detta på grund av att det var först då 

karaktären på den tidens handel motsvarade förutsättningarna för den dubbla 

bokföringen, vilket ledde till en snabb gemensam metod för den dubbelsidiga 

bokföringen. 

Chandler och Daems (1979) beskriver en skillnad i hur amerikanska företag och 

europeiska företag tar till sig, använder och utvecklar redovisning som beror på 

grundläggande kulturella, sociala, ekonomiska och juridiska skillnader. Detta skapade en 

situation där amerikanska företag, till skillnad från sina europeiska konkurrenter, 

snabbare utvecklade sina redovisningsrutiner. Detta då de saknade traditionella 

europeiska former av övervakning och struktur med involverade ägarfamiljer, formella 

eller informella klassystem och förtroenderelationer. Ett sätt att kompensera för detta var 

redovisning. Studien visar på hur allmän kultur i företagets omvärld kan påverka den 

redovisnings som förs. 

I förekommande fall går det också att finna en kombination av omvärld och marknad som 

drivare av redovisningsutveckling. Exempelvis förklarar Bhimani (1993) reformer av 

redovisningen hos den franska biltillverkaren Renault under det tidiga 1900-talet som 

påverkad av två saker, dels den extrema konkurrensen från amerikanska biltillverkare 

men också de stora maskin- och vapenbeställningarna som gjordes av den franska staten 

under första världskriget. Bhimani (1993) poängterar vidare att första världskrigets 

påverkan på redovisningen skedde på flera sätt. Resursbrister och ransoneringar tvingade 

fram en översyn av kostnadsredovisningen. Den ökade statliga inblandningen i 

verksamheten ledde till fler krav på exaktare övervakning och mer utförlig statistik över 

produktionen. Dessutom förenklades genomförandet av större förändringar av de 

patriotiska vindar som rådde i landet och minskade det allmänna motståndet hos arbetare 

till ökad övervakning och kontroll (Bhimani, 1993). 
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Valet att göra omvärld och marknad till en gemensam faktor i modellen grundar sig på 

förekommande svårigheter att separera de två till följd av att de två är intimt kopplade. 

Den marknad på vilken företaget agerar är placerad i företagets omvärld. Skeenden i 

omvärlden kan därför förväntas ha effekt på marknaden. Detta exemplifieras tydligt i 

Bhimanis (1993) studie och fallet Renault som presenterades ovan där första världskriget 

förändrade villkoren för bilföretaget genom ökade beställningar. Att tydligt separera de 

två riskerar att sluta i godtyckliga antaganden om vilka händelser som bör placeras under 

vilken faktor.  

4.2.4.2 Allmän redovisningsutveckling 

Faktorn för allmän redovisningsutveckling beaktar organisationens tendens att ta 

hänsyn till och efterlikna den redovisningsutveckling som sker i dess omvärld. Detta 

innefattar redovisningsförändringar som sker till följd av nya regler från lagstiftare eller 

direktiv från redovisningsauktoriteter såväl som generella tendenser och trender inom 

redovisning. 

 

Figur 4 

Allmän redovisningsutveckling används inom den teoretiska modellen för att 

uppmärksamma problemet med att dra en gräns mellan specifika organisationers 

utveckling och den allmänna och övergripande utvecklingen. Det finns ofrånkomligen ett 

samspel mellan de två. I dess kärna består den allmänna utvecklingen av de samlade 

förändringarna som sker inom de individuella organisationerna. Samtidigt kan de 

individuella organisationerna i sin tur ta till sig och tillämpa de allmänna förändringar 

som sker. Det är också med det sistnämnda fenomenet som man med institutionell teori 

försöker förklara redovisningsutveckling. Faktorn allmän redovisningsutveckling är 

därför menad att bland annat beakta de isomorfistiska krafter som institutionell teori 

beskriver. 
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Det finns en uppsjö av händelser och företeelser inom den allmänna 

redovisningsutvecklingen som kan tänkas påverka den specifika organisationen. Först 

och främst måste direkt tvingande regler och lagar nämnas. Dessa kan av naturliga skäl 

förväntas styra företags redovisningsmetoder. Därtill finns andra auktoriteter inom 

området, i form av organisationer och personer, som genom uttalanden, direktiv och 

läroböcker kan förväntas påverka hur redovisning betraktas. Debatten kring begreppet 

god redovisningssed och försöken att definiera vad detta är kan fungera som ett lämpligt 

exempel på en diskussion kring hur redovisning bör göras. (Nilsson S. , 2010). Anisette 

(2000), genom sin studie av hur rester från det brittiska styret i Trinidad & Tobago 

cementerar redovisningsstrukturer poängterar normgivares, såväl inhemska som 

utländska, kraft att styra både positiv och negativ utveckling av redovisning. Denna typ 

av mekanismer blir ett tydligt exempel på normativa isomorfistiska krafter. Utöver detta 

måste allmänna trender inom redovisning beaktas. Sådana kan representera härmande 

isomorfistiska krafter. 

4.3 Slutlig sammanfattning av teoretisk modell 

Den teoretiska modell som har presenterats är ett försök att identifiera och illustrera de 

faktorer som driver redovisningsutveckling. Den teoretiska bakgrunden för modellen går 

att finna i de kontrasterande bilderna som målas i den funktionalistiska synen på 

redovisningsutveckling och new accounting history samt positive accounting theory och 

institutionell teori. Modellen har skapats med det implicita målet att överbygga de 

grundläggande motsättningarna mellan dessa teorier och utnyttja de skilda världsbilderna. 

Detta har utmynnat i en modell innehållande fyra faktorer uppdelade beroende på om de 

är att betrakta som externa eller interna. 
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Figur 5 

För att möjliggöra ytterligare insikter om hur de påverkande faktorerna driver 

redovisningsutveckling kompletteras modellen med organisationsteoretiska tankar om 

olika typer av förändringar. Genom att vara medveten om att redovisningsförändringar 

går att identifiera som strategiska eller inkrementella samt proaktiva eller reaktiva är 

förhoppningen att modellen inte endast kan knyta de påverkande faktorerna till 

redovisningsutveckling utan också knyta dem till specifika typer av 

redovisningsförändringar.  

Redovisningsförändring 

Interna faktorer 

Produktion Ägare & l. 

Externa faktorer 

Marknad Red.utv. 
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5 Empirisk metod 

Kapitlet är en redogörelse av tillvägagångssättet för den empiriska studien. Det inleds 

med en beskrivning av arkivstudier som forskningsmetod och den kvalitativa ansatsen. 

Därefter följer en redogörelse av undersökningsdesignen och den faktiska insamlingen 

av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av tillvägagångssättet 

för analysen av det insamlade materialet.  

Det empiriska materialet utgår ifrån Klavreströms bruk vars bruksarkiv finns bevarat och 

består av knappt 200 års samlade handlingar, från 1775 till 1970. Materialet innehåller 

dels rena räkenskaper i form av avräkningsböcker, kapitalböcker etc. men också andra 

dokument som exempelvis brevkopior, kartor och ritningar. Arkivet är uppdelat i totalt 

39 volymer varav 12 räknas som rena räkenskaper. Dessutom innehåller arkivet 

bolagsstämmoprotokoll från det att bruket blev aktiebolag 1911 (Johansson, 1984). 

5.1 Undersökningsmetod 

5.1.1 Arkivstudier 

Vid undersökning av så pass gammalt material som Klavreströms bruksarkiv ställs vi 

inför ett antal svårigheter som måste beaktas. Några av de svagheter som Yin (2006) tar 

upp med arkivmaterial är den skevhet som kan uppkomma om forskare är omedveten om 

sina fördomar. Ett exempel på ett sådant problem som rör forskarens fördomar och 

tolkning av historia utifrån ett nutida perspektiv är att det idag tas för givet att den 

bokföring och redovisning som ett företag upprättar till stora delar görs för externa 

intressenter.  Ett sådant antagande vid undersökningen av arkivet skulle lätt kunna leda 

till felaktigheter och ge en missvisande bild vid analys av materialet då det under stora 

delar av den tidsrymd som materialet sträcker sig inte fanns något krav på hur och för 

vem som bokföringen gjordes. Snarare går det att anta att redovisningen upprättades helt 

utan tanke på att kommunicera den till omvärlden. 

Vidare är det teleologiska synsättet inte bara ett teoretiskt problem i diskussionen mellan 

den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling och new accounting history, utan 

också ett metodologiskt problem för studier med historiska ansatser. Det är problematiskt, 

om än naturligt, att fastna i föreställningen att den nuvarande situationen per automatik 

är en förbättrad variant av den föregående. För en studie riskerar inte detta endast att göra 
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forskaren begränsad i närmandet av materialet utan det riskerar också att göra resultatet 

kontextlöst. För att undvika den typen av problem har vikt lagts vid genomgång av 

litteratur som behandlar och beskriver de miljöer och omständigheter som bokföringen 

upprättades i. De påverkande faktorerna utgör inte bara en uppräkning av vad som har 

drivit redovisningsförändring utan också en beskrivning av den miljö som dessa 

förändringar har uppstått i. På detta sätt ämnar vi undvika problem som uppstår till följd 

av den historiska ansats som dominerar den här studien och också bygga en nödvändig 

kontext inom vilken materialet kan analyseras. 

Ytterligare en svårighet som uppkommer vid arkivstudier är riktigheten och pålitligheten 

i materialet. Yin (2007) poängterar att materialet på grund av dess kvantitativa karaktär 

och faktumet att det till största delen består av siffror kan invagga forskaren i en falsk 

säkerhet där materialet automatiskt antas vara korrekt, riktigt och inte på något vis 

manipulerat. I fallet Klavreströms bruk anser vi dock inte att det finns anledningar att 

tvivla på riktigheten i materialet. Detta då räkenskaperna, vilket tidigare nämnts, till stora 

delar och framför allt under den första delen av brukets historia upprättades för internt 

bruk och att det därför till synes inte kan föreligga någon anledning att frisera med 

siffrorna. Vidare vill vi poängtera att det i den här studien framför allt är strukturen och 

tekniken i redovisningen som undersöks varför mindre felaktigheter i de specifika 

siffrorna är av mindre betydelse. 

Det finns också uppgifter om att brukets böcker granskades och avprickades av brukets 

revisor (Ekströmer C. J., 1974). Sådana avprickningar går fortfarande att skåda i 

materialet. Vidare kan förväntas att klagomål från arbetarna vid bruket borde ha 

framkommit vid större fel då deras löne- och naturautbetalningar var direkt kopplade till 

redovisningen. Detta antagande gäller i varje fall för de eventuella fel som var till nackdel 

för de anställda. 

Arkivstudier erbjuder med sina särdrag, trots ovannämnda brister, fördelar som vidare 

bör behandlas. Fördelar med arkivmaterial är bland annat att det är stabilt, diskret och 

informationsrikt (Yin, 2007). Materialet är stabilt i det hänseendet att det finns möjlighet 

att återkomma till materialet. Om frågor uppstår under arbetet eller om specifik 

information ur det material som tidigare insamlats saknas går det enkelt att återvända till 

arkivet för att komplettera och göra ytterligare undersökning. Att materialet är diskret kan 

kopplas till faktumet att informationen inte är upprättad till en följd av studien och därmed 
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i mindre utsträckning kan bedömas vara påverkad av den. Detta till skillnad från andra 

metoder för insamling av empiriska material som exempelvis intervjuer eller deltagande 

observationer. Arkivets informationsrikedom kopplas naturligtvis till dess omfattning. I 

fallet Klavreströms bruk, med samlad redovisning över knappt 200 år, anser vi denna vara 

god. 

5.1.2 Den kvalitativa ansatsen 

För att uppnå syftet med vår uppsats stod valet mellan en kvantitativ eller kvalitativ metod 

för insamling och analys av vårt material. Den största, mest uppenbara och möjligen 

alltför simplifierade skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning presenteras 

vanligen som att den kvantitativa forskningen är mer inriktad på siffror och kvantifiering 

medan den kvalitativa är mer inriktad på ord och tolkning vad gäller analys och 

datainsamling. (Bryman & Bell, 2013). Med hänsyn till de ovan nämnda skillnaderna 

mellan metoderna föll valet på ett mer kvalitativt arbetssätt som ger större utrymme för 

att tolka och sätta materialet i sammanhang. Den kvalitativa metoden innebär en öppenhet 

med vilken forskaren tillåts närma sig undersökningsmaterialet (Jacobsen, 2002). 

Avgörande var övertygelsen att denna öppenhet var nödvändig för att kompensera för 

svårigheterna att i förväg operationalisera direkta sökresultat.  Istället framarbetas en 

struktur för hur informationen ska sökas och bearbetas snarare än att exakt ange vad som 

eftersöks. Med denna bredare angreppsmetod på materialet fångas detaljer och nyanser i 

räkenskaperna lättare upp. Ett exempel på en sådan förändring som lättare fångas upp 

med denna metod är strukturen och ordningen av kontona i avräkningsboken. Detta då 

förändringarna sker så gradvis och är av en sådan karaktär att det inte direkt finns någon 

tydlig möjlighet att kvantifiera dem. Istället uppmärksammas dem genom en strukturerad 

metod för datainsamling och jämförelse samt övergripande okulär granskning av 

materialet. 

Ytterligare en fördel med den kvalitativa metoden som Jacobsen (2002) presenterar är 

flexibilitet. Flexibiliteten i metoden skapar en möjlighet att i undersökningen av 

materialet inte bara gå på djupet med oförväntade upptäckter, utan också omarbeta den i 

förväg bestämda struktur med vilken materialet bearbetas. 

Alternativet hade som nämnts varit att arbeta mer kvantitativt. Enligt Jacobsen (2002) 

kännetecknas den kvantitativa metoden av standardisering och kvantifiering av det 
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insamlade materialet. Risken med en kvantitativ metod för att besvara 

problemformuleringen och uppfylla syftet med uppsatsen hade varit att vi bara skrapat på 

ytan och inte kunna gå på djupet med förändringar som skett och faktorerna som påverkat. 

Med de för- och nackdelar som kännetecknas av de olika forskningsmetoderna föll, som 

nämnts ovan, valet på en kvalitativ metod. Det med anledning av att vi anser det är den 

lämpligaste med hänsyn till uppsatsens syfte och på grund av de stora och okända 

undersökningsmaterialet.    

5.2 Undersökningsdesign 

En studie av utveckling och förändring blir naturligt av longitudinell art (Pettigrew, 

1990). Den longitudinella studien utmärks av att återkommande studier görs av samma 

objekt under en viss tidsperiod (Bryman & Bell, 2013). Genom att sedan jämföra 

resultaten av dessa går det att kartlägga förändringar och också hur dessa har uppstått 

(Pettigrew, 1990). Vid en longitudinell studie kring ett enskilt fall av den här typen där 

samband emellan variabler ska undersökas väcks problem kring hur säkerheten i 

kausaliteten ska värderas. Det är problematiskt att definitivt bestämma vilken variabel 

som ligger till grund för den gjorda förändringen då det, utanför en ren 

experimentsituation, är omöjligt utesluta andra faktorers påverkan på förändringen 

(Jacobsen, 2002). 

I slutändan är det dock svårt att se lämpligare sätt att studera redovisningsutveckling. Den 

typen av experimentupplägg som ökar den kausala säkerheten i resultaten är svåra eller 

omöjliga att genomföra i praktiken (Jacobsen, 2002). För att undvika situationer där 

kausaliteten mellan faktor och redovisningsutveckling är svår att styrka undersöks de 

påverkande faktorerna i största möjliga mån i material som är direkt kopplat till 

Klavreströms bruk. Detta innebär exempelvis att en samhällsomvälvande händelse i form 

av ett världskrig, som visserligen rationellt kan hävdas ha haft direkta konsekvenser för 

ett bruks dagliga verksamhet, endast tas med i studien om det direkt kan knytas till 

Klavreströms bruk. 

5.3 Metod för datainsamling 

Det praktiska arbetet för att pröva, utvärdera och revidera den teoretiska modellen 

kommer att göras i två steg. Först kommer information om redovisningsutvecklingen hos 

Klavreströms bruk att samlas in. Detta kommer att efterföljas av undersökningar kring 
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utvecklingen av de fyra påverkande faktorerna som identifierats inom modellen. Den 

kvalitativa undersökningsformen medför visserligen en flexibilitet och öppenhet i 

insamlandet av data men detta bör på intet viss misstas för en avsaknad av struktur i 

arbetet att samla in data (Bryman & Bell, 2013). Nedan följer en genomgång av hur denna 

struktur skapas och hur utvecklingen av redovisningen och de påverkande faktorerna 

kommer att studeras samt var informationen kommer att eftersökas. 

5.3.1 Sensitizing concepts 

Även om struktur naturligtvis är önskvärd kan överdriven struktur vara problematisk. Att 

på förhand konkret operationalisera variabler kräver en viss förkunskap om det empiriska 

materialet. Då Klavreströms bruks redovisning, likt den svenska bruksredovisningen i 

övrigt, är tämligen outforskad anser vi oss inte ha möjlighet att på förhand tillskansa oss 

tillräcklig kunskap som kan ligga till grund för relevanta operationaliseringar. Vidare är 

materialet så omfattande att den dynamiska och flexibla ansats som tidigare har 

argumenterats för näppeligen kan kombineras med specifika mått för uppsatta variabler. 

Detta då sådana konkreta operationaliseringar visserligen förenklar det empiriska arbetet 

men också inskränker och begränsar vad som studeras inom materialet. 

Den historiska naturen av studien är ett ytterligare bekymmer. Detta då 

operationaliseringar måste göras på ett sätt som inte riskerar att påverkas av tidens gång. 

Redovisningsutveckling samt de påverkande faktorerna skulle därför behöva knytas till 

mått som är helt tidsobundna. För redovisningsutveckling måste sådana mått dels 

innefatta utveckling av större och mindre slag samtidigt som det måste beakta faktumet 

att specifika redovisningsböcker tillkommer och försvinner under historiens gång till följd 

av försvunnet material ur arkivet eller för att böckerna helt enkelt slutade att användas. 

För de påverkande faktorerna skulle en konkret operationalisering behöva hantera att 

varje påverkande faktor kan antas ta sig uttryck på olika sätt utefter att tiden går. Den 

allmänna redovisningsutvecklingen kan exempelvis förväntas ha olika drivkrafter från 

1775 till 1970 där lagstiftning och regler främst började stiftas under den senare delen av 

1800-talet och framåt. Den historiska naturen försvårar alltså en konsekvent och relevant 

operationalisering. 

Därmed behöver ett alternativt angreppssätt till klassisk operationalisering användas, ett 

angreppsätt som tillåter strukturering och fokusering av arbetet men tillåter flexibilitet 

och undviker att begränsa studie och analys. Begreppet sensitizing concepts kommer 
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ursprungligen ur sociologisk forskning och ställs som motsats till definitive concepts. Där 

definitive concepts innefattar användandet av specifika mått och attribut med vilket man 

definierar och identifierar en variabel erbjuder sensitizing concepts endast en allmän 

referensram i närmandet av det empiriska materialet (Bowen, 2006). Begreppets myntare 

Blumer (1954, s. 7) uttrycker det som att “Whereas definitive concepts provide 

prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions along which 

to look”. 

Vidare ska dock sensitizing concepts inte endast ses som ett sätt att klarlägga var och hur 

data ska identifieras utan också lägga en grund för den vidare analysen. Bowen (2006) 

menar att en forskningsform baserad på sensitizing concepts framför allt har en potential 

att möjliggöra för en öppen empirisk analys utifrån materialets ursprungliga kontext. I 

Bowens (2006) artikel rör detta en studie av den sociala kontexten som berörde 

samhällelig bekämpning av fattigdom på Jamaica, i den här studien rör det den historiska 

kontexten kring utvecklingen av bruksredovisning. 

Rent praktiskt används sensitizing concepts inom forskning genom att tydligt identifiera 

de begrepp, teman och områden som eftersöks och analyseras. Utifrån dessa förs sedan 

resonemang som utvecklar, om än inte specifikt definierar, hur dessa förväntas påträffas 

och analyseras (Bowen, 2006). Nedan följer ett sådant resonemang kring undersökningen 

av Klavreströms bruk. Detta är menat att erbjuda en konceptualisering av studien och 

analysen av redovisningsutveckling samt påverkande faktorer och inte en konkretiserande 

operationalisering. 

5.3.2 Datainsamling om redovisningsutveckling vid Klavreströms bruk 

5.3.2.1 Undersökning av redovisningsförändringar 

För att hantera det omfattande redovisningsmaterialet som finns bevarat kommer 

materialet att angripas i två steg. Dessa två steg är menade att först möjliggöra en bred 

översyn där stora förändringar kan identifieras och en allmän förståelse för redovisningen 

kan uppnås. Detta görs rent praktiskt genom att stickprov ur slutet av varje tidsperiod 

väljs ut och att dessa års avräknings- och kapitalböcker studeras. Avräknings- och 

kapitalböckerna är den redovisning som fördes mest utförligt under brukets livstid och är, 

med några enstaka års undantag, kompletta (Johansson, 1984). Inledningsvis undersöks 

böckerna för att besvara ett antal korta frågor. Dessa frågor är inte menade att ligga till 
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grund för studiens resultat utan används för att skapa en strukturerad mall med vilken de 

olika åren ytligt kan jämföras och utgör därför en avgörande del i denna studies 

sensitizing concepts. De specifika frågorna är som följer: 

Vad är den specifika redovisningens syfte? – Frågan ställs för att uppmärksamma varför 

bruket upprättade redovisningen. Inte minst ställs frågan för att inte riskera att förbise den 

grundläggande förändringen i att bruket har andra användningsområden för sin 

redovisning. 

Avslutar bruket böckerna och under vilken period löper räkenskapsåret? – Frågan är 

menad att visa på hur bruket ser på redovisningen ur ett längre perspektiv. Genom att 

avsluta böckerna kan en kontinuitet mellan varje års redovisning skönjas och ett tecken 

på att bruket såg det innevarande året som en del i en fortsättande verksamhet. 

Räkenskapsåret kan också underbygga hur redovisningen årsvis utformades för att spegla 

brukets arbete. 

Hur många konton innehåller boken? – Antalet konton presenterar en ganska enkel bild 

av strukturen på redovisningen. Större variationer från år till år tyder antingen på 

avgörande förändringar i företagets verksamhet eller avgörande förändringar i hur bruket 

väljer att redovisa. 

Hur är utformningen av kontoplanerna? – Till skillnad från antalet konton är 

utformningen aningen svårare att definiera. Frågan ställs dock för att understryka att 

enskilda mått som till exempel antalet konton är problematiska. De är visserligen 

behändiga för jämförelser men är utan kontext värdelösa då antalet konton kan variera av 

väldigt många orsaker. Genom att betänka utformningen av kontoplanerna 

uppmärksammas detta. 

Vilka parter redovisar bruket att de interagerar med? – På detta sätt genomlyses brukets 

relation med omvärlden och hur detta visas. Dessa parter kan antas främst vara kunder, 

leverantörer och anställda. 

Steg två i studien av datainsamlingsarbetet innefattar att utifrån den ytliga överblicken 

göra djupare undersökning av materialet. Detta kräver bland annat att fler år undersöks. 

Det kräver också att andra delar av redovisningen studeras. Dessa delar inkluderar 

exempelvis dagjournaler, tillverkningsjournaler och försäljningsjournaler. Det bör dock 



  

 

36 
 

betonas att det övriga materialet är väldigt omfattande och av väldigt skild karaktär vilket 

framgår vid en mindre överblick av arkivets innehållsförteckning (Johansson, 1984). Det 

kan därför förväntas att majoriteten inte är relevant för den här studien. Samtidigt utgör 

avräkningsböckerna och kapitalböckerna den centrala delen i studien och också navet i 

brukets redovisning. Därför utforskas det övriga materialet först då specifika 

hänvisningar förekommer i dessa böcker eller då uppenbara informationsluckor uppstår. 

Ett exempel är Klavreströms bruks involvering i byggandet av järnväg vid 1800-talets 

slut mellan Växjö och Klavreström. För detta projekt upprättades specifika handlingar 

som finns bevarade under en annan serie i arkivet. Dessa går att uppmärksamma genom 

information i transaktioner i avräkningsboken. 

5.3.2.2 Operationalisering av strategiska/inkrementella förändringar 

För att en redovisningsförändring ska klassificeras som inkrementell ska den inte ändra 

den grundläggande formen på redovisningen, tekniken med vilken den förs eller dess 

syfte. Förändringen ska vara av slaget att det snarare är ett tillägg till det befintliga som 

exempelvis erbjuder bättre detaljrikedom eller överskådlighet i redovisningen. Ett 

exempel ur Klavreströms bruks utveckling som betraktas vara av inkrementell art är bland 

annat en utökning av produktionsredovisningen, där informationen på kontona för 

producerade varor började beskrivas mer detaljerat genom att fler kolumner började 

användas. Detta innebar en tillbyggnad av redovisningen och mer detaljerad information, 

men inte en skiftning i den grundläggande formen, redovisningstekniken eller syftet med 

vilket det fördes. 

Strategiska förändringar utgör motsatsen till de inkrementella och är, i kontrast, långt mer 

omfattande än de inkrementella.  För att en redovisningsförändring ska klassificeras som 

strategisk ska den grundläggande formen på redovisningen, tekniken med vilken den förs 

eller dess syfte skifta. En strategisk förändring omdefinierar vad redovisningen tidigare 

var och ger den en helt eller delvis ny betydelse. Ett tydligt exempel på en strategisk 

förändring ur den empiriska studien är den som gäller införandet av kassaböcker och 

journaler. Dessa nya böcker skiftade den grundläggande formen och den använda 

tekniken för redovisningen genom tillägg av två nya böcker. Vidare blev det möjligt att 

med dessa nya böcker faktiskt överblicka de pengar som kom in till bruket, vilket tidigare 

inte varit möjligt. På grund av omfattningen av denna förändring klassificeras den som 

strategisk.  
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5.3.2.3 Operationalisering av reaktiva/proaktiva förändringar 

Huruvida en förändring är att betrakta som reaktiv eller proaktiv kopplas till huruvida 

förändringen förekommer det påverkande fallet eller inte. Ur den empiriska studien 

framstår brukets övergång till att redovisa i kronor istället för riksdaler riksmynt som ett 

tydligt exempel. Detta kopplas till den nationella valutaförändringen som skedde i 

anslutning till detta. Då övergången från riksdaler riksmynt till kronor förekom den 

ändrade värdeenheten i böckerna ses förändringen som reaktiv. En proaktiv förändring 

hade istället skett som en förutsägelse av ett framtida behov eller att 

redovisningsförändring leder till omgörningar av verksamheten etc. 

5.3.3 Datainsamling om påverkande faktorer 

Den teoretiska modellens påverkande faktorer kommer att observeras på ett flertal olika 

sätt. Främsta vikt kommer dock att läggas vid källor som knyter information om de 

påverkande faktorerna direkt till Klavreströms bruk. Merparten av dessa består av 

handlingar direkt ur Klavreströms bruksarkiv. Denna information kommer sedan att 

kompletteras, framför allt vad gäller de externa faktorerna, med mer allmänna uppgifter 

som inte endast kretsar kring Klavreströms bruk. 

De påverkande faktorerna består till viss del av grundläggande information som alltid 

anses vara relevant för faktorn, oavsett period. Därför redovisas i varje period 

förändringar i produktionen, ägar- och ledarbyten, den allmänna konjunkturen och 

eventuella förändringar i lagar och regler. Även om dessa inte nödvändigtvis knyts som 

förklaring till en specifik redovisningsförändring ses de som behjälpliga att skapa en 

allmän kontext för den specifika perioden. Därtill styrs de påverkande faktorerna av och 

anpassas efter den redovisningsutveckling som observeras. För vissa förändringar i 

redovisningen söks specifik information om påverkande faktorer. Exempelvis noteras att 

den använda myntenheten i böckerna förändras varefter aktuella myntförändringar i 

Sverige undersöks och redovisas för som påverkande faktor. 

5.3.3.1 Produktionsteknisk utveckling 

Den produktionstekniska utvecklingen, det vill säga alla former av tekniska och 

organisatoriska förändringar i produktionsprocessen, hos Klavreströms bruk kommer 

framför allt att eftersökas i det egna arkivets uppgifter samt i lokal skrifter, i form 

hembygdsböcker, som specifikt behandlar Klavreströms bruk. Från att bruket blev 
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aktiebolag 1911 finns också årliga förvaltningsberättelser bevarade som i stora drag 

beskriver förändringarna vid bruket. Nödvändiga kunskaper om specifika arbetstekniker, 

som genom arkivet bekräftas att bruket implementerade, kan sedan eftersökas närmare i 

mer allmän litteratur kring järnbruk. Detta är ett arbetssätt som exempelvis Ding & 

McKinstry (2012) tillämpade i sin historiska studie kring den teknologiska utvecklingen 

inom ett skotskt papperstillverkande företag. 

5.3.3.2 Ägare och ledning 

Information kring företagets ägare och ledning, det vill säga förändringar i ägar- och 

ledningsstruktur och de beslut dessa fattar, kommer främst att sökas inom arkivmaterialet 

samt lokal litteratur, i form hembygdsböcker, som specifikt behandlar Klavreströms bruk. 

Större förändringar, exempelvis i form av ägarbyten, förväntas också ha varit så stora 

händelser att de uppmärksammades i exempelvis lokala dagstidningar eller lokala böcker 

om bygden varför dessa också antas vara behjälpliga för att utreda faktorn och verifiera 

uppgifterna i manuskriptet. Även för faktorn ägare och ledning studeras de 

förvaltningsberättelser som finns bevarade i arkivet och som började upprättas efter att 

bruket blev aktiebolag år 1911.  

5.3.3.3 Omvärld och marknad 

Det potentiella materialet som kan underbygga faktorn omvärld och marknad, det vill 

säga de yttre förutsättningarna i den miljö företaget verkar i och den marknaden som 

företaget interagerar med, är överväldigande. Detta beror på att faktorn i sig är så 

omfattande. Trots detta anser vi inte att de möjliga källorna till informationen som 

underbygger faktorn nödvändigtvis behöver begränsas, men däremot struktureras.  

Det aktiva valet att inte separera omvärld och marknad i den teoretiska modellen 

inskränker sig dock inte till hur data samlas in. Här ser vi det som nödvändigt att använda 

olika angreppssätt vilket resulterar i den något självklara uppdelningen där marknaden får 

stå för sig själv. Marknaden avser, i detta fall, järnmarknaden då detta är brukets 

huvudsakliga verksamhet. Här inbegriper marknad till exempel efterfrågan och tillgången 

på järnmalm såväl som på stångjärn och färdiga gjuterivaror. Ingen närmare uppdelning 

görs av den inhemska och utländska marknaden. Detta innebär att gränsdragning inte görs 

vad gäller svängningar i lokal, nationell och internationell efterfrågan utan kommer enbart 

att härledas till marknaden i stort. Denna information samlas dels in genom studerandet 
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av arkivet men även medelst genomgång av tidigare gjorda studier av järnbruk. Vidare 

finns det utförlig litteratur om järnmarknaden, inte minst svensk sådan då järn och 

järnhantering har haft en framträdande roll i Sverige, som också används. 

Den delen av faktorn som gäller brukets omvärld underbyggs på ett flertal sätt. Inom 

omvärld faller sådana händelser som inte direkt kan ses som marknadsspecifika. 

Omvärldsfaktorer är istället politiska och ekonomiska beslut och händelser som påverkar 

bruket. Dessa kan inte ses som marknadsspecifika men bör ändå tas i beaktningen då de 

har en stor påverkan på redovisningens utformning. Information kring detta utgår ifrån 

tidigare studier av bruk och andra historiska källor. Sådana skeenden i omvärlden kan 

dels vara av lokal/regional eller nationell/internationell karaktär och information kring 

dessa förväntas finnas via olika källor. Vidare information om lokala händelser, 

exempelvis i form av det järnvägsbygge mellan Växjö och Klavreström som tidigare 

nämnts, måste eftersökas i källor som utgår ifrån regionen omkring Klavreström, 

regionen Värend eller landskapet Småland. Nationella och internationella händelser är av 

naturliga orsaker mer utförligt behandlade. Ett tydligt exempel på omvärldshändelser som 

påverkade bruket och dess redovisning var de myntreformer som ägt rum i Sverige.  

Som nämnts ovan läggs stor vikt vid tidigare genomförda studier på järnbruk. Detta görs 

i både omvärlds och marknadsdelen för att därigenom identifiera de händelser som 

påverkat järnmarknaden men också för att avgöra vilka andra omvärldshändelser som 

påverkat järnhanteringen och bruksverksamheten på Klavreström.   

5.3.3.4 Allmän redovisningsutveckling 

Det möjliga källorna på vilka informationen om faktorn kring den allmänna 

redovisningsutvecklingen, det vill säga utveckling till följd av förändrad lagstiftning, 

normer och allmänna tendenser inom redovisning, kommer antas ändras över tid. Även 

om den moderna redovisningen i mångt och mycket styrs av lagar och regler gäller detta 

inte längre tillbaka i historien. Därför förväntas främst diverse läroböcker kring 

redovisning användas under brukets första år för att få en insyn i den allmänna 

redovisningsutvecklingen. Längre fram i historien kommer det dock naturligtvis vara 

aktuellt att undersöka lagar och regler samt normgivande organisationer. 
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5.3.4 Bortfall av data 

Ett faktiskt problem är att bruksarkivet visserligen är uttömmande men inte fullt komplett. 

Yin (2007) påpekar att detta är ett förekommande bekymmer inom arkivstudier, nämligen 

att urvalet riskerar att blir naturligt skevt på grund av ofullständiga arkiv. Vad gäller 

Klavreströms bruksarkiv finns kapitalböcker mellan åren 1775 och 1953 och 

avräkningsböcker mellan 1775 och 1930 med endast enstaka luckor (Johansson, 1984). 

Sådana luckor är naturligtvis inte optimala men för en studie av redovisningsutveckling 

över knappt 200 år vållar det knappast några större problem att ett fåtal år inte är 

tillgängliga. 

Vad som dock måste betraktas som ett problem är att redovisningen i arkivet mot slutet 

av brukets levnadstid minskar. I arkivet finns bland annat endast avräkningsböcker fram 

till 1930, dagböcker fram till 1953, försäljningsböcker fram till 1957 (Johansson, 1984). 

Detta skapar främst ett problem då det i efterhand är svårt att bedöma huruvida detta beror 

på att arkivet är ofullständigt eller på grund av att bruket faktiskt slutade att redovisa i 

vissa böcker. Det påverkar endast den sista perioden i undersökningen, det vill säga den 

sena Ekströmerperioden, som därmed innehåller mindre empiriskt material att undersöka 

och också färre funna redovisningsförändringar. Genomgående görs ett antagande, om 

inte annat uttryckligen diskuteras, att om redovisning saknas eller slutar förekomma i 

arkivet beror detta på att arkivet är ofullständigt och inte för att bruket slutade föra vissa 

böcker. Detta antagande görs för att säkerställa att inga slutsatser om 

redovisningsförändringar görs som skulle kunna bero på att arkivet, och därmed studien, 

saknar empiriskt material. Det tydligaste exemplet på detta i studien är faktumet att inga 

avräkningsböcker går att finna i arkivet efter 1930. Vid denna tid användes 

avräkningsboken som en form av reskontra. Det framstår som osannolikt att det vid denna 

tid fattades ett beslut att denna information inte längre var nödvändig och att en 

sammanställning av transaktionerna uppdelade för varje part inte längre var användbar. 

Däremot förekommer i studien ett flertal fall där böcker slutar förekomma i arkivet vilket 

antas bero på att bruket slutade föra böckerna och att det därför innebär en 

redovisningsförändring. Detta görs dock endast i de fall då en ersättande bok börjar föras, 

då det framgår att informationen förs på ett annat sätt eller då det finns god anledning att 

misstänka att bruket faktiskt inte längre behövde informationen och därför redovisade 

den. Exempelvis finns i arkivet inga kapitalböcker efter 1953. 1954 börjar dock 
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huvudböcker att föras. Då dessa liknar varandra till form och funktion görs antagandet att 

huvudboken ersatte kapitalboken.  

Ytterligare bortfall kommer av felaktigheter i arkivets registerförteckning. Där går 

exempelvis att finna att bruket år 1926 och 1927 förde huvudbok (Johansson, 1984). Vid 

närmare studier av dessa böcker framkommer dock anledningar att betvivla detta. Först 

och främst fördes dessa böcker med ett räkenskapsår löpande från 1 november till 31 

oktober trots att brukets övriga böcker samt dess årsbokslut fördes från 1 januari till 31 

december. Vid jämförelser av balansräkningen i årsbokslutet för år 1927 med 

huvudboken för samma år går det också att finna stora skillnader. Bland annat finns i 

årsbokslutet ett aktiekapital nedtecknat om 480 000 kr medan huvudboken har ett 

aktiekapital uppgående 250 000. Sådana uppseendeväckande skillnader förefaller 

märkliga, speciellt då det framstår som ologiskt att huvudböcker skulle föras samtidigt 

som de kapitalböcker Klavreströms bruk vid den här tiden förde. Den antagna förklaring 

är istället att huvudböckerna faktiskt inte tillhör Klavreströms bruk, utan Ydrehammars 

bruk vars böcker också finns i samma arkiv. Ydrehammar förde för den här tiden 

huvudböcker löpande från 1 november till 31 oktober. Sammanfattningsvis visar detta på 

en problematik med arkivstudier, nämligen risker för felaktighet. Dessa två huvudböcker 

ignoreras därför i studien då inte bedöms och accepteras som faktisk redovisning vid och 

om Klavreströms bruk. 

5.4 Analysmetod 

Det är onekligen ett relativt långt tidsspann som studeras, närmare bestämt från 1775 till 

1970. Detta leder till att det finns dokument för sammanlagt 196 år. För att hantera detta 

kommer tidsmässiga grupperingar att göras i totalt fem olika perioder. Dessa grupperingar 

görs dels för att ge texten en tydligare och mer lättföljd struktur. Alternativet hade varit 

att behandla det totala materialet utan tidsindelningar. Det hade inneburit en kronologisk 

presentation av redovisningsförändringar och faktorbeskrivningar över knappt 200 år 

vilket hade riskerat att bli alltför ostrukturerat och opedagogiskt. Dessutom ser vi en 

möjlighet att genom en förutbestämd periodindelning kunna jämföra de olika perioderna 

med varandra för att eventuellt kunna identifiera under vilka perioder vissa faktorer haft 

störst påverkande kraft. Exempelvis kan tänkas att Klavreströms bruk under delar av sin 

historia var mer benäget att påverkas av externa faktorer än interna faktorer och vice 
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versa. Genom en periodindelning kan sådana tendenser enkelt studeras, jämföras och 

presenteras.  

Nr Tidsspann Periodnamn 

1 1775 – 1813 Eksiö Hofgårds period 

2 1814 – 1852 Aschanska perioden 

3 1853 – 1891 Ägarskiftesperioden 

4 1892 – 1930 Tidiga Ekströmerperioden 

5 1931 – 1970 Sena Ekströmerperioden 

Tabell 2 

Som framgår av tabellen ovan innehåller varje period sammanlagt 39 års redovisning 

förutom period nummer fem som innehåller 40 år. Perioderna har namngivits för att öka 

tydligheten och möjligheten att särskilja de olika epokerna. Namngivningen av 

perioderna har kopplats till ägarsituationerna som gällde under de berörda åren då det, av 

en slump, går att finna att ägarskiften sammanfaller väl med de perioder som bestämts. 

De specifika periodnamnen kan förstås bättre när ägarförändringarna för varje period 

beskrivs längre fram 

Valet av totalt fem perioder grundas i antagandet att större tidsspann ökar kontrasterna 

emellan perioderna och därmed också möjligheten att finna förändringar. Genom att 

istället välja kortare tidsspann hade visserligen fler perioder kunnat jämföras men 

möjligen med resultatet att förändringarna hade varit mer otydliga och svårare att finna. 

Av den anledningen har relativt tilltagna intervaller valts. Detta ger också en mer 

koncentrerad presentation av det empiriska materialet och efterföljande analys. 

Perioderna har alltså i största möjliga utsträckning givits identiska intervall. Detta leder 

till vissa praktiska förenklingar i studien av arkivmaterialet. På grund av materialets 

omfattning finns det genom periodstrukturen möjlighet att initialt identifiera större 

förändringar. Detta då det går att jämföra specifika delar av perioderna med varandra. 

Lindroth (1994) framhäver vikten av att vid omfattande arkivstudier tidigt skaffa en 

överblick av materialet genom register- och förteckningsstudier samt lämpliga 
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stickstudier. Med den valda periodstrukturen kan sådana stickstudier göras genom att 

handlingar ur varje periods sista år väljs ut och jämförs. Därigenom kan avgörande 

skillnader upptäckas som senare kan studeras närmare genom att för varje år arbeta sig 

bakåt/framåt. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att mer teoretiskt underbygga uppdelningen av 

perioderna. Exempelvis hade perioderna kunnat formas utefter den förväntade påverkan 

faktorerna hade haft under viss tid för att på så sätta isolera och förtydliga relationerna 

mellan faktor och redovisningsförändring. Istället har dock en mer statisk 

perioduppdelning valts. Detta har främst gjorts för att vi bedömer det som det lämpligaste 

sättet att pröva en sammantagen modell. Att teoretiskt underbygga periodvalen hade krävt 

ett ställningstagande kring vilka teorier, och därmed vilka påverkande faktorer, som borde 

ligga till grund för uppdelningen. Exempelvis kan tänkas att perioderna hade kunnat 

koncentreras omkring stora politiska händelser som exempelvis krigsutbrott. Detta hade 

onekligen kunnat påvisa faktorn omvärld och marknads påverkan på redovisningen. Ett 

sådant tillvägagångssätt hade dock riskerat att överse de andra faktorerna eller åtminstone 

förfördelat faktorn omvärld och marknad till nackdel för de resterande faktorerna. Vi har 

därför valt att undvika den typen av ställningstaganden vad gäller periodvalen för att 

istället arbeta med mer statiska perioder som vi anser har möjlighet att på ett mer 

balanserat sätt pröva den teoretiska modellen. 

Den första perioden i studiens empirikapitel innehåller dels en beskrivning av de 

förändringar som skett 1775 - 1814, men också en genomgång av redovisningsstrukturen 

och metoden vid studiens start 1775. Detta görs för att ge läsaren en chans att sätta sig in 

i de tekniker som användes vid Klavreströms bruk och också ge en första referenspunkt 

utifrån vilken senare förändringar kan upptäckas och analys göras. 

5.4.1 Metod för analys 

Likt insamlingen av materialet sker analysen i två steg. Först görs mindre analyser knutna 

till varje empirisk period. Essensen i analysavsnitten är att utröna i hur stor utsträckning 

en viss redovisningsförändring kan knytas till en specifik faktor samt också resonera kring 

vilken typ av redovisningsutveckling denna är. Dessa sammanställs sedan i en 

övergripande analys efter empiriavsnittet där en större bild av brukets utveckling över de 

knappt 200 åren målas och generella drag identifieras. Vidare görs en återkoppling till de 

teoretiska synsätt på vilka den initiala modellen har byggts. Denna kommer att fokusera 
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på hur lämplig utformningen av modellen har varit för det empiriska arbetet och analysen 

samt de resultat modellen har kunnat ge. I denna slutanalys görs också utvärderingen och 

revideringen av den teoretiska modellen. 

Den faktiska och praktiska arbetsgången och metoden för analysen bör därför behandlas. 

Denna följer av de två steg i arbetet med det empiriska materialet som tidigare har 

behandlats, nämligen identifierandet av redovisningsutvecklingen och beskrivningen av 

de påverkande faktorerna. Analysarbetet består inte bara av att försöka finna kopplingar 

emellan dessa två utan också att rationellt avfärda de kopplingar som framstår som 

osannolika. Detta kommer att göras genom ett transparent resonemang. Det övergripande 

arbetet med det empiriska materialet kan alltså illustreras enligt följande figur. 

 

Figur 6 

Analysarbetet är därför en öppen process, dels i termer av hur de förda resonemangen 

redovisas men också i hur den är öppen för att återkomma och behandla fler faktorer. I 

figuren ovan illustreras detta genom den översta pilen från boxen för analys till boxen för 

påverkande faktor. Den övergripande arbetsgången tar dock utgångspunkt i de 

redovisningsförändringar som identifieras. Utifrån dessa konkretiseras och utökas den 

information om de påverkande faktorerna som söks. Analysen utgår ifrån dessa 

påverkande faktorer och försöker utreda vilka omkringliggande omständigheter som kan 

anses troliga att ha påverkat redovisningsförändringar. Det föreligger alltså inom studien 

ett arbete med en form av omvänd operationalisering. Studien består av arbetet att utifrån 

identifierade redovisningsförändringar finna koppling till omständigheter som i sin tur 

inplaceras enligt förbestämda definitioner av faktorer. Den bestämda variabeln 

identifieras alltså och kopplas till en obestämd variabel som sedan ska inordnas inom en 
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specifik faktor. Det faktiska arbetet i analysen blir därmed en form resonerande 

sannolikhetsprövning där troliga förklaringar eftersöks och möjliga men icke troliga 

förklaringar förkastas. 

Den öppna processen bör förtydligas. Exempelvis påträffas vid ett flertal perioder 

förändringar i den kontoordning som används i böckerna. I analysen förs sedan ett 

resonemang kring vad detta kan bero på varigenom ett antal förklaringar lyfts fram. 

Initialt söks en förklaring i personen som hade ansvar för brukets böcker, det vill säga 

bokhållaren. Då detta inte ger en uttömmande förklaring diskuteras relationen mellan 

ägare och ledning där en ökad hierarkisk kontoordning knyts till ägarens ökade 

involvering i bruket. Detta kontrasteras sedan i ett resonemang kring en allmän 

redovisningsutveckling som befäster en hierarkisk struktur. Sammantaget måste analysen 

betraktas som i grunden resonerande. Detta innebär dock inte att analysen av alla 

redovisningsförändringar är lika uttömmande. Exempelvis knyts förändringar i böckernas 

använda redovisningsenhet till gjorda myntreformer utan utförlig diskussion då dessa 

bedöms vara rationella och direkta förklaringar. 

Den resonerande strukturen på analysen erbjuder framför allt en fördel utöver öppenheten 

och dynamiken som möjliggör att behandla flera faktorer, nämligen ett sätt att hantera 

den tidigare nämnda svårigheten att definiera och bevisa kausaliteten eller graden av 

påverkan. Den resonerande strukturen används för att den, för ett så omfattande material 

kring händelser för så länge sedan, bedöms som det mest användbara sättet att härleda 

rationella förklaringar utan att entydigt och utan vetenskaplig grund peka på definitiva 

orsaker. Snarare bibehålls en ödmjukhet inför faktumet att kritik mot den gjorda analysen 

är rimlig, berikande och berättigad. Detta bör dock på intet sätt misstas för avsaknad av 

tilltro till den använda metoden, utan snarare en övertygelse om att metodens nackdelar 

inte nödvändigtvis endast behöver vara negativa.  



  

 

46 
 

6 Empiri 

Kapitlet inleds med en fallbeskrivning över händelserna som ledde upp till situationen 

vid studiens start 1775. Därefter följer en periodvis genomgång med tillhörande analys 

av redovisningsutveckling samt förändringar inom de påverkande faktorerna inom 

Klavreströms bruk. 

6.1 Fallbeskrivning 

6.1.1 Den svenska bruksindustrin 

Den svenska utvecklingen från att vara ett fattigt land som främst levde på jordbruket till 

att bli ett välmående och rikt industriland startade någon gång under mitten av 1800-talet 

(Magnusson, 2010). En av de bidragande orsakerna till Sveriges ökade tillväxt under 

denna period kan tillskrivas utvecklingen och expansionen av Sveriges såg-, järn- och 

stålindustri. Utvecklingen av dessa branscher kom att utgöra startskottet för den svenska 

industrialiseringen (Schön, 1989). Dessa näringar och naturtillgångar har dock spelat en 

stor roll för Sverige ännu längre tillbaks i tiden. 

Järnet, som nämndes ovan som en av de främsta svenska tillgångarna, har en 

dokumenterad historia av att ha hanterats och tillverkats i Sverige i åtminstone 2000 år. 

Det var dock först under 1600-talet som järnet tog en roll som viktig handels- och 

exportvara. De viktigaste importländerna under denna tid var Holland och Storbritannien, 

vilka även kom att förbli det under en lång tid (Hildebrand, 1957). Det var också under 

1600-talet som järnbruken i Sverige slutade att drivas i den svenska kronans regi för att 

istället drivas av enskilda företagare. Här börjar också den tid i Sveriges historia som 

Grandel (1972, s. 60) benämner brukseran och som anses vara en bit in på 1900-talet. En 

viktig faktor till utvecklingen av de svenska järnbruken var att valloner inkallades för att 

utveckla och lära ut nya tekniska metoder för smide samtidigt som bokföringskunniga 

holländare kallades in för att utveckla framställandet av räkenskaper. Det var med dessa 

holländares hjälp som det som idag kallas svensk bruksbokföring började ta form. Denna 

bokföringsmetod var väl anpassad för bruksdrift och utvecklades under hela den period 

som kallas för brukseran (Grandell, 1972). 

Bruken kom inte bara att påverka det nationella näringslivet utan också den lokala 

samhällsstrukturen. Brukssamhällena kom att få en särskild struktur där bruken utgjorde 
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en central knytpunkt för handeln. Bruken kom att köpa och sälja varor med 

omkringliggande gårdar. Ur en social aspekt tenderade också en bruksanda eller 

bruksmentalitet att etableras i det omkringliggande samhället till följd av att bruken var 

så tongivande. Bruksmentaliteten kännetecknades av en tydlig hierarkisk struktur, 

konformistisk läggning och viss avskildhet från omgivningen. Detta gäller särskilt de 

bruk som var placerade i glesbygden utan större samhällen i närheten (Nordström, 1952). 

6.1.1.1 Brukspolitik  

Kronan har historiskt haft en väldigt involverad roll i Sverige vad gäller järnhanteringen 

i landet. Detta genom ingrepp i form av lagar, regler och regleringar. Under 1600-talet 

växte också ett bergskollegium fram som fungerade som en centralmyndighet vars 

uppgift var att uppmuntra tillväxten och moderniseringen av järnhanteringen (Hildebrand, 

1957).  Kollegiets uppgift var också att vaka över hanteringen och stå för en långsiktighet 

i nyttjandet av landets naturtillgångar (Almquist, 1909). Detta gjordes genom att alla som 

ville uppföra ett järnbruk var tvungen att få det beviljat av Bergskollegiet. Det var alltså 

nödvändigt att ansöka om att få så kallade privilegier för att få upprätta en masugn, 

stångjärnshammare eller vad som krävdes för hanteringen på bruket (Hildebrand, 1957). 

För att behandla ansökan genomfördes en undersökning från bergskollegiets sida där det 

kontrollerades att förutsättningar för att driva bruket fanns på den plats där bruket 

önskades anläggas. Vad som undersöktes var bland annat tillgängligheten på mark, malm, 

träkol och vatten. Bergskollegiet anvisade också sjöar som fick användas som malmtäkter 

och vilka skogar som kunde användas för framställning av träkol. Vad som också var 

vanligt var att bruket under åren för sin uppstart gick fritt från skatter. Uppgiften att 

bevilja skattefrihet tillföll Bergskollegiet. Vidare beslutade också Bergskollegiet i vilka 

kvantiteter som bruket hade tillåtelse att framställa och hantera järnet. Dessa begräsningar 

som fanns i dåtida svensk lagstiftning slutade att gälla först år 1857 (Nordström, 1952).   

6.1.2 Klavreströms bruk 1734 - 1775 

6.1.2.1 Uppstarten 

De första stegen mot vad som senare skulle komma att bli Klavreströms bruk togs på 

ägorna omkring Lidbohults och Enghults sätesgårdar 1734. De båda sätesgårdarna låg i 

nuvarande Uppvidinge kommun vid Änghultasjön och Norrsjön. Det var i detta område 

som de båda initiativtagarna till bruket, ryttmästare Jonston och löjtnant Silfversparre, 
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började grundlägga Klavreströms bruk. Ryttmästare Jonston var vid denna tid ägare av 

säteriet Lidbohult medan löjtnant Silfersparre kom från Gullaskruv där en 

järnbruksrörelse redan var etablerad (Ekströmer C. J., 1964).   

I början av år 1734 lade Jonston och Silfversparre en framställan till det kungliga 

bergskollegiet om privilegier att få upprätta en masugn och en stångjärnshammare på 

Lidbouhults ägor. För behandling av ansökan och undersökning av platsen där det tänkta 

bruket skulle ligga utsåg bergskollegiet den dåvarande bergmästaren i det berörda 

bergslaget att genomföra granskningen (Ekströmer C. J., 1964).  

Beslutet om tillåtelse att få uppföra en masugn och en stånghammare på Lidbohults ägor 

var en lång process.  I maj samma år samlades Jonston och Silfversparre, bergmästaren, 

delar av taktens bönder och övriga berörda markägare och parter för att påbörja 

inspektionen av området för det tänkta bruket. Bland annat lästes de kungliga plakat och 

förordningar från 1723 som innefattade förmåner och friheter för den som uppfinner 

”metall och mineralstreck” upp. Vad som också behandlades och var av vikt för brukets 

fortlevnad var böndernas vilja att leverera sjömalm, att framställa träkol och vara till hjälp 

i den mån som skulle komma att erfordras (Ekströmer C. J., 1964). Då platsen ansågs som 

lämplig och varken markägare eller bönder i området hade några större invändningar mot 

anläggningen sände bergmästaren in en ansökan om upprättande av en 

stångjärnshammare och en masugn till bergskollegiet. Handläggningen av ansökan hos 

bergskollegiet tog närmare ett och ett halvt år men i februari 1736 kom beslutet att Jonston 

och Silfversparre skulle beviljas sin begäran (Nordström, 1952). Denna ägarkonstellation 

varade dock inte särskilt länge då Silfversparre redan påföljande år sålde sin del till 

bergsfogden Petter Roland Printzell som i sin tur arrenderade bort den till Jonston. 1740 

sålde dock också Jonston sin del av bruket till Printzell som blev ensam ägare för bruket 

(Ekströmer C. J., 1964). 

6.1.2.2 Processen 

Någon vidare fart på tillverkningen var det dock inte tal om de första åren. Det kan till 

stora delar förklaras av okunskapen som fanns hos bönderna att få fram kol i tid och i 

tillräckligt stora kvantiteter. Vidare hade man stora svårigheter att få fram tillräcklig 

mängd malm ur de närliggande sjöarna. För att komma till bukt med dessa problem 

kallades erfaret bruksfolk till trakten för att lära bönderna att framställa kol. Man ansökte 
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även 1740 om att få tillstånd att ta malm från andra bergslager i dalarna. Man fick lov att 

årligen ta 150 skeppspund, motsvarande 30 ton, malm (Ekströmer C. J., 1964).  

Vad gäller själva hanteringen och tillverkningen av järnet vid Klavreströms bruk var 

arbetssättet liknande det som fanns på övriga småländska bruk. Ur de närliggande sjöarna 

togs sjömalm upp. Detta gjordes av bönder som inte var direkt anställda vid bruket utan 

betalades efter den mängd malm de levererade. Av sjömalmen framställdes tackjärn i 

masugnarna. Därefter användes tackjärnet antingen till framställning av olika sorters 

gjutgods eller stångjärn. Stångjärnet framställdes i hammarsmedjan med hjälp av den 

vattenkraftsdrivna stångjärnshammaren. Av stångjärnet kunde man sedan framställa olika 

sorters svartsmide eller, vilket också var vanligt, smida spik (Ekströmer C. J., 1964). 

Under perioden 1789 till 1795 förädlades på detta sätt knappt 40 % av stångjärnet vid 

Klavreströms bruk (Nordström, 1952). 

Resterande stångjärn som inte gick vidare inom bruket och blev till svartsmide eller spik 

såldes vanligen vidare som det var. Den typiska köparen av brukets varor varierade 

(Nordström, 1952). Delar av det rena stångjärnet såldes till andra bruk men huvuddelen 

av brukets varor gick dock till försäljning i de närliggande städernas handelshus. Dessa 

utgjordes främst av Växjö, Eksjö och i viss mån Kalmar. Viss försäljning gick också 

direkt till gårdar och torp i brukets absoluta närhet. Klavreströms bruk hade i sin 

försäljning en, i förhållande till andra bruk, tydligare lokal förankring av sin försäljning 

till följd av dess inlandsposition och brist på närliggande hamnar (Nordström, 2000). 

Produktionen på bruket var dock inte jämnt fördelad under hela året. Anledningen till det 

var beroendet av vattenkraft för att driva stångjärnshammaren etc. Under vinterhalvåret 

var det nämligen vanligt förekommande att forsen där vattenhjulet som drev hammaren 

var placerad frös till is, vilket gjorde att produktionen stannade upp. Istället fokuserades 

arbetet under vintern på att göra upp vakar i de frusna sjöarna och ur dem plocka upp 

sjömalm (Ekströmer C. J., 1964). 

Poängteras bör dock att järntillverkningen inte var den enda verksamheten vid bruket. 

Inom Klavreströms bruks egendom ingick skog och fyra lantegendomar. 

Skogshanteringen var dock begränsad och innefattade främst att ta fram träkol till 

järnframställningen. Lantegendomarna användes till odling och viss boskapsskötsel. 

Utkomsten av dessa var dock inte tillräckligt stora för att försörja hela bruksbefolkningen 
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varför bruket också köpte in spannmål och livsmedel utifrån som senare köptes av 

bruksbefolkningen eller betalades ut som naturalöner (Ekströmer C. J., 1974).  

6.1.2.3 Åren fram till 1775 

När brukspatronen Petter Roland Printzell tog över bruket 1740 var verksamheten 

fortfarande begränsad. Masugnen var i behov av renovering och brukets kvarn hade 

brunnit ner. På grund av detta krävdes stora investeringar från Printzells sida för att rusta 

upp bruket och få fart på verksamheten. Investeringar skulle också komma att göras. De 

tidigare nämnda behoven av renoveringar möttes samtidigt som två nya kniphammare 

uppfördes och dammanläggningarna byggdes om. Renoveringarna till trots påverkades 

produktionen föga och några större förtjänster anses Printzell knappast ha gjort under åren 

som ägare av bruket, speciellt inte med tanke på de omfattande investeringarna. Vid 

försäljningen 1752, det vill säga tolv år efter inköpet, hade Printzell gjort stora förluster 

genom Klavreströms bruk. John Cosswa kom att bli ny ägare (Ekströmer C. J., 1964). 

Trots Printzells stora investeringar var alltså produktionen vid bruket fortsatt låg när 

Cosswa tog över. De främsta anledningarna till att tillverkningen av tackjärn var 

begränsad var vattenbrist och den otillräckliga mängden kol. Redan 1753 beslutade 

Cosswa att ingå kompanjonskap med brukspatronen Anders Engström som då blev ägare 

av halva bruket. Nya byggnader upprättades och reparationer gjordes. Under de båda 

ägarnas tid utökades egendomen och fler närliggande gårdar och gruvor knöts till bruket. 

Cosswa och Engström förblev dock inte ägare till bruket någon längre tid utan sålde 

bruket inklusive tillhörande gårdar och gruvor till en Mathias Brock 1758 (Ekströmer C. 

J., 1964).  

I och med att Mathias Brock köpte bruket år 1758 skedde en sammanslagning med de 

närliggande bruken Brock ägde, nämligen Säfsjöström och Flerhopps järnbruk. Mathias 

Brock ställdes likt de tidigare ägarna också inför svårigheter vid övertagandet av bruket. 

Återigen var vattenbristen ett stort problem. Samtidigt visade även bönderna en ännu 

större motvilja än tidigare att vara behjälpliga med att framställa kol till bruket. 1764 

avled Mathias Brock och bruket övergick till att drivas vidare av hans sterbhus (dödsbo) 

(Ekströmer C. J., 1964).  

Svårigheterna med att driva bruket fortsatte under det Brockska sterbhusets ledning, dels 

på grund av numera etablerade svårigheterna med kol- och vattenbrist men också på grund 
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av de stora skulder som bruket och dess ägare drogs med. Bruket stannade dock under 

ledning av sterbhuset fram till 1774 då det återigen såldes. De tidigare inköpta bruken 

Säfsjöström och Flerhopps järnbruk avskildes då från Klavreström. Klavreströms bruk 

köptes av Claes Hindric Stedt genom dennes bolag, Eksiö Hofgårds Bolag (Ekströmer C. 

J., 1964). I och med det börjar en lång period för bruket som vidare kommer att benämnas 

den Eksiö Hofgårdska perioden. Det är också från och med denna tid som redovisning 

finns bevarad i brukets arkiv. 

6.2 Eksiö Hofgårds period 1775 – 1813 

6.2.1 Brukets redovisning år 1775 

Redovisningen år 1775 byggde på ett tydligt tudelat system med en avräkningsbok och 

en kapitalbok. I avräkningsboken gjordes en redogörelse för varje part med vilken bruket 

gjorde affärer. Varje konto bestod av en avräkning för varje person som hade samröre 

med bruket. Avräkningsboken kan liknas vid de moderna reskontrorna där leverantörer, 

kunder, anställda och privatpersoner med nära koppling till bruket noterades. Boken var 

av klar dubbelsidig karaktär och begreppen debet och kredit antecknades tydligt på varje 

uppslags vänstra respektive högra sida. Varje konto, benämnt med personens/företagets 

fulla namn och hemort, innehade därmed en debetsida och en kreditsida. Varje 

privatperson beskrevs också med en titel. Titeln var i stor utsträckning knuten till 

individens arbete där bland annat bruksinspektör, hammarsmed och mjölnare kan agera 

exempel men även änka förekommer som titel.   

På bokens debetsida förtecknades de utbetalningar som gjordes av bruket samt varuuttag 

av exempelvis stångjärn, spikar och pottor som bruket producerade. Utbetalningarna 

gjordes dels med kontanter men också i stor utsträckning i natura i form av exempelvis 

säd så som råg, korn eller blandsäd. Varje post står beskriven exempelvis i form av ”6 

tunnor råg” med ett tillhörande värde. Transaktionernas värde i böckerna redovisas för år 

1775 i daler silvermynt. Till varje post finns också ett sidnummer nedskrivet som 

indikerar det konto i kapitalboken transaktionen är knuten till. 

På avräkningsbokens kreditsida behandlades de skyldigheter bruket ådrog sig mot varje 

part vid inköp. Mest förekommande var dock det arbete som anställda utförde åt bruket. 

Detta arbete står beskrivet antingen i mängd tillverkat/levererat material eller i arbetad tid 

beroende på vilket arbete som utförts. Konton för personer som levererade sjömalm till 
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brukets järntillverkning krediterades enligt vikten för den levererade malmen medan 

arbetet för drängarna vid bruket redovisades i antal dagsverken. Dagsverken var i sin tur 

uppdelade i tre olika slag med tillhörande värde. Dessa tre innefattar dagsverk av man 

(mansverk), kvinna (qvinsverk) eller med häst (ökeverk). Även posterna på kreditsidan 

knöts till en sida i kapitalboken. 

De kopplingar som finns mellan avräkningsbok och kapitalbok kan dock behöva förklaras 

ytterligare. Kapitalboken kan till struktur liknas vid den moderna huvudboken. Kontona 

utgjorde, till skillnad från avräkningsboken där transaktionerna sorterades efter parten 

med vilken transaktionen skett, istället beskrivningar av varje transaktionstyp. 

Exempelvis kan i 1775 års kapitalbok finnas ett konto benämnt ”General Kohl Conto” 

under vilket alla transaktioner rörande kol samlades. Båda böckerna inleds med en 

innehållsförteckning över alla böckernas konton samt tillhörande sida. Kontona i 

kapitalboken var visserligen färre men fylldes med fler poster. 

Böckerna fördes för varje år från den första oktober till den sista september. Bruket 

redovisade alltså enligt vad som med moderna termer skulle betraktas som ett brutet 

räkenskapsår. Det finns anledning att misstänka att dagliga noteringar inte gjordes utefter 

det att transaktionen skedde utan att olika former av kladdböcker användes som sedan 

sammanställdes i avräknings- och kapitalböckerna. Detta då nedskrivna poster i stor 

utsträckning koncentrerades omkring specifika datum då det formella bokföringsarbetet 

kan tänkas ha utförts. Det bör dock noteras att transaktioner inte alltid noterades med 

specifikt datum utan i förekommande fall endast med månad. Det har dokumenterats att 

kladdböcker användes på detta sätt i redovisningen vid andra bruk under den här tiden 

(Hildebrand, 1957). Då sådana kladdböcker inte finns bevarade förrän långt senare i 

brukets historia är en sådan tanke dock endast att betrakta som en kvalificerad misstanke. 

Det går att urskilja en viss gruppering och ordning av kontona i avräkningsboken. 

Genomgående återfinns olika typer av smeder i de första sidorna efter bokens 

innehållsförteckning. Därefter följer resterande konton för arbetarna vid bruket varefter 

övriga konton behandlas.  Dessa övriga konton grupperades efter den hemort som fanns 

knuten till varje konto. En så kallad bokhållare fanns inte knuten till bruket år 1775. 
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Istället hade bruksinspektören till uppgift att sköta brukets böcker under de första åren 

(Ekströmer C. J., 1964).  

 

Bild 1 

Ovanstående bild visar böckernas faktiska utformning år 1775. Till vänster visas omslaget till 

kapitalboken och till höger finns ett uppslag ur avräkningsboken. 

6.2.1.1 Redovisning av försäljning 

Det är problematiskt att i räkenskaperna tyda hur verksamheten gick då någon form av 

användbar resultaträkning inte upprättades. Överhuvudtaget registrerades inte försäljning 

i redovisningen. Detta kan vara aningen förvillande med tanke på att det i kapitalboken 

nedtecknades ett konto för vinst och förlust. Detta konto bör dock inte misstas för någon 

form av dåtida motsvarighet till ett modernt resultatkonto. Kontot var istället endast en 

summering av saldona vid kontona för de tillverkade materialen. Dessa bestod i sig till 

stora delar endast av nedtecknade interna transaktioner och självkostnader inom bruket. 
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För förståelsens skull förtydligas denna redovisningsteknik genom ett exempel för 

tillverkningen av tackjärn. 

Den sjömalm som utvanns registrerades hos utvinnarens konto i avräkningsboken och 

kontot för sjömalm i kapitalboken. När denna sjömalm sedan bearbetades till tackjärn via 

brukets masugn redovisades ett uttag ur sjömalmskontot genom en kreditering och kontot 

för den person som opererade masugnen, kallad masmästare, debiterades. När sedan 

tackjärnet var framställt krediterades samma avräkningskonto och tackjärnskontot i 

kapitalboken debiterades. Detta tackjärn användes sedan för att framställa gjutgods eller 

stångjärn och redovisningen för detta följde samma teknik. Tackjärnskontot krediterades 

och utförande smeds konto debiterades. När arbetet var klart krediterades smedens konto 

och det relevanta kapitalkontot debiterades. Detta gav en kontinuerlig ökning av värdena 

i böckerna i och med att arbetskostnaderna för varje steg i processen adderades till värdet. 

Värdet för stångjärnet i böckerna utgjordes alltså av inköpspriset till vilket adderades 

smedens arbete, tillika dennes lön. På detta sätt utgjorde bokföringen en form av 

självkostnadsredovisning. 

Själva försäljningen av materialet skedde på ett liknande sätt. Ett avräkningskonto för 

försäljande part krediterades. Kontot för den försäljande parten skulle exempelvis kunna 

vara benämnt ”vågen Calmar”. Detta motsvarade alltså ett handelshus i Kalmar som 

skötte den slutliga försäljningen. Krediteringen av avräkningskontot gjordes dock utan att 

information om intäkten registrerades och försäljningsvärdet går därför inte att finna i 

brukets redovisning. De summor som går att spåra i redovisningen är därför endast 

inköpsvärden eller olika former av självkostnader. Därför blir och vinst- och 

förlustkontona i Klavreströms bruks kapitalböcker mindre användbara än vad de först kan 

framstå, åtminstone för att bedöma brukets resultat. En liknande avsaknad av faktiska 

försäljningsvärden fann Attman (1958) i sin genomgång av Fagersta bruk. 

6.2.1.2 Avslut av böckerna 

Det praktiska arbetet att avsluta böckerna gjordes genom att varje konto summerades och 

transporterades till följande års böcker. Utöver detta gjordes även ett visst bokslutsarbete 

på kapitalbokens sista sidor. Detta bestod av tre steg. Först upprättades det vinst- och 

förlustkonto som står beskrivet ovan. Under ett inventariekonto samlades saldona för alla 

de konton som inte innefattades under vinst- och förlustkontot. Till sist upprättades ett 

konto benämnt balanskonto. Detta konto fyllde funktionen som en sammanställning av 
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de skulder och fordringar bruket hade vid slutet av räkenskapsåret vilket resulterade i ett 

konto som i boken sträcker sig över ett flertal sidor till följd av att varje part bruket 

handlade med gavs en post. Kontot signerades med datering av den operativt ansvarige 

personen vid bruket, det vill säga bruksinspektören. I och med detta var böckerna 

avslutade och nästa räkenskapsår redo att inledas. 

6.2.2 Redovisningsutveckling 

Den inledande redovisningen i daler silvermynt kom snart att kompletteras av andra 

värden. Från 1777 till 1781 noterades transaktionsvärdet i dubbla kolumner. Den vänstra 

kolumnen visar silvermyntsvärdet enligt den tidigare formen och den högra kolumnen 

visar värdet i vad som benämns som ”specie”. Dessa dubbelkolumner går att finna i 

böckerna från 1777 till 1781 vilket innebär totalt fem års redovisning. Från och med 1782 

återfinns endast en kolumn som visar beloppet i specie och från och med det återfinns 

ingen redovisning i daler silvermynt. 

Under det tidiga 1790-talet går att notera ett antal nya konton för koppar i kapitalboken. 

I avräkningsboken går att se ett ökat antal konton för kopparslagare. Hur dessa kom att 

användas kan vara värt att utveckla. Under kopparslagarnas konton i avräkningsboken 

förekommer främst transaktioner, krediteringar respektive debiteringar, med skrotkoppar 

och plåtkoppar. Transaktionerna kopplades till ett kapitalkonto över relevant kopparslag. 

Från dessa kapitalkonton finns transaktioner till kopparsmedsmästaren Spångbergs konto 

i avräkningsboken. Handeln med kopparslagarna kan alltså tolkas som följande: 

Klavreströms bruk köpte in skrotkoppar av utomliggande kopparslagare. Detta 

skrotkoppar behandlades och bearbetades sedan till plåtkoppar av brukets 

kopparsmedsmästare Spångberg. Denna plåtkoppar såldes sedan tillbaka till 

kopparslagarna. 

En anmärkningsvärd post går dock att notera i 1799 års böcker. Detta gäller en felaktighet 

om 1698 riksdaler.  Denna felaktighet går sedan att härleda till bruksinspektören Joseph 

Strömboms eget konto där den placerades på debetsidan. Detta konto innehåller, förutom 

förväntade löneutbetalningar i natura och kontanter, varuuttag samt 

dagsverksanteckningar, endast en post, nämligen en kreditering kopplat till en 

befallningsman Hjelm om 1071 riksdaler för en auktion av Strömboms tillgångar. Det går 

därmed att anta att den felaktighet som noterades i brukets kassa av någon anledning 

tillskrevs bruksinspektör Strömbom. Anledningen till detta går endast att spekulera i. För 
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att gottgöra för sin skuld tvingades denne att överlämna sin egendom till befallningsman 

Hjelm för försäljning varefter värdet av försäljningen tillföll bruket för att täcka den 

felaktighet som uppstått. Den resterande skulden kvarstod sedan till år 1807 då den 

avskrevs. 

6.2.3 Påverkande faktorer 

6.2.3.1 Produktionsteknisk utveckling 

Under perioden gjordes allmänna renoveringar och uppgraderingar av brukets byggnader 

och tillverkningsutrustning. Bland annat byggdes en ny knipsmedja, en stångjärnssmedja 

samt nya bostäder (Ekströmer C. J., 1964). 1789 gavs bruket rättigheter att uppföra en 

kopparhammare och man anställde strax därefter en kopparsmed (Nordström, 1952). I 

och med detta kom möjligheten att omvandla så kallat gårkoppar och skrotkoppar till 

plåtkoppar. Kopparverksamheten kom dock att bli begränsad och bruket nådde aldrig 

några större volymer bearbetat koppar (Ekströmer C. J., 1964). 

Under denna period skiftade mängden producerat tackjärn och stångjärn vid bruket. Vad 

gäller mängden tackjärn som tillverkades var medeltalet på antal skeppspund knappt 300 

mellan åren 1775 och 1780 medan det mellan 1789 och 1995 var uppe på nivåer runt 800 

skeppspund. Stångjärnsproduktionen varierar dock inte lika kraftigt under samma period.  

Medeltalen för femårsperioderna mellan 1775 och 1813 låg på en stabil nivå runt 200 

skeppspund (Nordström, 1952). 

6.2.3.2 Ägare och ledning 

Ägare av Klavreströms bruk när den tillgängliga redovisningen börjar år 1775 var, som 

beskrivits i den här textens fallbeskrivning, Eksiö Hofgårds bolag. Detta bolag ägde 

liknande verksamheter i trakten och Klavreströms bruk var under denna tid att betrakta 

som en del av en koncern. Eksiö Hofgårds andra innehavda verksamheter innefattade ett 

kopparverk i Sävsjö, Sävsjöströms bruk samt gruvor i Fröderyd och Fredriksberg med 

vilka Klavreströms bruk kom att föra närmare handel med. Från Eksiö Hofgårds bolag 

utnämndes en styresman för att vaka över bolagets intressen i bruket. (Ekströmer C. J., 

1964). Styresmannens roll och den specifika relationen mellan moderbolaget och 

Klavreströms bruk är dock svår att tyda idag. 

Vad som dock står klart är att den operativa ledningen av bruket under den här perioden 

var tätt knuten till bruksinspektören (Ekströmer C. J., 1964). I avräkningsböckerna går att 
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notera att totalt fyra konton med titeln bruksinspektör förekommer och det går därmed att 

anta att bruket därmed genomled tre stycken skiften under perioden. Av dessa återfinns 

Johan Gustav Holmberg som var bruksinspektör i två omgångar, dels företrädde han 

Joseph Strömbom och dels efterträdde han Strömbom år 1800. Strömboms avsked 

uppkom sannolikt till följd av den felaktighet i redovisningen som beskrevs ovan. Som 

något av en ironisk kuriosa i detta fall kan nämnas att Strömbom faktiskt gav ut en 

handbok för ledning och betjäning av bruk inklusive råd för skötsel av bruksböcker 

(Strömbom, 1801). 

6.2.3.3 Omvärld och marknad 

Där denna period tar sin början och en bit in på 1780-talet släpade järnpriset efter och 

förtjänsten på järnproduktion sjönk. Trenden vände under den senare delen av 1780-talet 

och järnförsäljning kunde ske med god förtjänst. Anledningen till de goda tiderna för 

järnproduktion var bland annat att under slutet av 1700-talet hade Sverige en stigande 

befolkning och var inne i ett förindustriellt stadium vilket gynnade järnmarknaden. 

Exporten till grannlandet Danmark och de nordliga tyska handelsstäderna var också den 

god. Läget förändrades dock efter freden i Amiens 1802 och betydande upprustningar 

från till exempel England och Frankrike gjorde att året 1802 blev rekord för svensk 

stångjärnsexport. Vid fredens upphörande redan i maj 1803 i och med Kung Gustav IV 

Adolf avståndstagande från Napoleon I och de efterföljande Napoleonkrigen försämrades 

dock läget rejält igen (Hildebrand, 1957). Dessa händelser hade konsekvenser för 

Klavreströms bruk, som såg en generell uppgång i handeln och priserna fram till 

Napoleonkrigen, även om det isolerades en aning från de direkta svängningarna. 

Napoleonkrigen ledde dock till en omfattande nedgångsperiod som kom att vara lång tid 

in på efterföljande period (Ekströmer C. J., 1977). 

På ett strikt svenskt plan skedde avgörande förändringar med betydelse för den allmänna 

handeln, nämligen byte av myntenhet. Under stora delar av 1600 och 1700-talet hade 

Sverige så kallad dubbelmyntfot vilket innebar att myntens värde baserades på två 

metaller, i det här fallet koppar och silver. I slutet av 1776 genomförde dock Gustav III 

och hans regering en myntreform som innebar ett införande av enbart silvermyntfot. 

Denna reform innebar att riksdalern blev Sveriges huvudmynt och att kopparmyntfoten 

avskaffades. I samband med reformen avskaffades det gamla myntsystemet som bestod 

av mark, öre och penningar. Istället delades den nya riksdalern in i 48 skillingar och en 
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skilling bestod av tolv rundstycken (Lagerqvist, 2011).  Med den nya myntfoten som 

började gälla 1 januari 1777 hade en riksdaler samma värde som 18 daler koppar mynt 

eller 6 daler silvermynt. Beteckningen på silverriksdalern som infördes efter reformen var 

specie eller riksdaler specie (Lindgren, 1968). 

6.2.3.4 Allmän redovisningsutveckling 

Under den period där den här studien tar sin start fanns en relativt etablerad och från andra 

typer av branscher separerad redovisningsstruktur för bruk (Hildebrand, 1957). Det går 

att från 1740-talet och framåt att finna undervisande litteratur som specifikt behandlar 

just bruksredovisning. Först och kanske mest tongivande av dessa läroböcker var Carl 

Gustaf Gyllenhööks tudelade bok Kort genwäg doch tydelig anledning till det swenska 

bruks-bokhålleriet (Sillén, 1944). Utöver denna utkom två läroböcker till om 

bruksbokföring, nämligen Eftersyn till Bruks-Bokhålleri på Cammar Wis av Johan Wall 

från år 1747 och den tidigare nämnda boken av Joseph Strömbom vid Klavreströms bruk 

från år 1801. Genomgående är böckerna påbyggnader av varandra även om specifika 

skillnader i de beskrivna teknikerna kan finnas (Sillén, 1944).  

Den övergripande tekniken som beskrevs utgick ifrån dubbelsidig redovisning i 

huvudbok med tillhörande räkningar vid sidan av denna. Specialböcker, så som journaler 

och memorialer, avfärdades som onödiga. Istället förespråkades att en samling av all 

information och redogöra för denna utförligt direkt och systematiskt i huvudböckerna 

(Sillén, 1944). Gyllenhöök (1741) beskriver till och med att all redovisning ska föras i en 

och samma bok. Jakten på utförlighet innebar också att exempelvis sammanslagningar av 

transaktioner inte förespråkades (Sillén, 1944).  

Bokföringen skulle röra den faktiska verksamheten och främst notera de fordringar och 

skulder bruket hade samt kostnadsutvecklingen i produktionsprocessen. Övriga händelser 

ansågs inte höra till bruksbokföringen (Sillén, 1944). Detta fick som praktisk konsekvens 

att relationen med bruksägaren i huvudsak inte redovisas. Ägaren sågs som brukets 

långivare och också den som hade rätt till brukets förtjänst varför exempelvis försäljning 

inte behövde redovisas i bruksböckerna. Intäkten ansågs inte tillhöra bruket utan 

bruksägaren och fördes därför direkt i en bok reserverad för, och ofta också förd av, 

denne. Hildebrand (1987, s. 63) uttrycker det som att ”detta var bruksägarens enskilda 

sak”. Sådana brukspatronböcker finns dock sällan bevarade (Attman, 1958). 
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6.2.4 Analys 

6.2.4.1 Redovisningen 1775 

Det är svårt att inte dra paralleller mellan redovisningen hos Klavreströms bruk 1775 och 

den allmänna redovisningsutvecklingen vid den aktuella tiden, det vill säga den form som 

förespråkades av läroböcker. På ett övergripande plan går det i böckerna att finna den 

avvägning mellan koncentration och utförlighet av redovisningen som framhävdes inom 

läroböcker. Detta genom att den grundläggande strukturen i redovisningen är 

koncentrerad i termer av endast två använda huvudsakliga böcker, nämligen kapitalbok 

och avräkningsbok. Precis som Gyllenhöök (1741) förespråkade använder bruket inte 

specialböcker utan redovisar koncentrerat direkt i huvudböckerna. Å andra sidan är 

redovisningen utförlig och systematisk i hur varje transaktion noteras och utan 

sammanslagningar och summeringar. Balansgången går att uttrycka som att 

redovisningen är utförlig genom att varje transaktion är så detaljerad att den går att 

härleda och förstå men samtidigt koncentrerad genom att all information finns samlad i 

de två böckerna. 

Samtidigt går det att argumentera för att kapitalboken och avräkningsboken inte 

nödvändigtvis behöver betraktas som skilda böcker, vilket inte heller Gyllenhöök (1741) 

i sin beskrivning av bruksredovisning menade att de skulle vara. Detta genom att närmare 

utvärdera de respektive böckernas beskaffenhet. Avräkningsboken beskriver i detalj den 

part med vilken bruket handlade och gör det möjligt att överblicka alla de transaktioner 

som gjorts med varje respektive part. Ur kapitalboken går det istället att utläsa att 

transaktionerna är uppdelade efter varje typ av transaktion. Det går därmed att betrakta 

avräkningsboken och kapitalboken som komplement till varandra och olika synpunkter 

på samma information. Detta är måhända en naturlig konsekvens av 

dubbelkonteringstekniken men väl en konsekvens som ger bruksbokföringen särskilda 

styrkor. Dessa styrkor kommer att utvärderas vidare 

6.2.4.2 Redovisningens syfte 

Redovisningsformen som användes kan nämligen argumenteras för ha varit särskilt 

tillämplig, åtminstone i teorin, för att övervaka och kontrollera verksamheten. Detta med 

utgångspunkt i den använda formens lämplighet för att härleda ansvar för händelserna vid 

bruket. Kapitalboken utgjorde en mer klassisk form av redovisning där exempelvis 

tillgångar, tillverkade varor och kassan bokfördes. På detta sätt säkerställdes möjligheten 
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att överblicka brukets förbrukning, att undvika spill och upptäcka förskingring. 

Avräkningsboken, å andra sidan, gav en möjlighet att härleda ansvaret för skeendena vid 

bruket genom att den uteslutande fokuserar på den part som exempelvis utfört arbete, 

levererat varor eller fått betalt av bruket. Sammantaget gav de två böckerna goda 

möjligheter att kontrollera brukets verksamhet och de parter de interagerade med.  

O’Connell (2007) beskriver den historiska utvecklingen i synen på syftet med 

redovisningen och där moderna och inflytelserika organisationer som exempelvis IASB 

och FASB i sina ramverk har kommit att fokusera på vikten av möjlighet att fatta 

informerade beslut enligt korrekta värderingar och inte kontroll och övervakning. Snarare 

har tanken om redovisning som övervakning och kontroll infogats under det senare och, 

till stora delar, förlorat sin självständiga plats i diskussionen om modern redovisning 

(O'Connell, 2007). Moderna ramverk och direktiv från IASB och FASB har därmed  

utformats utifrån viljan och syftet att redovisning ska utgöra information som kan ligga 

till grund för beslutsfattande, framför allt för kapitalmarknaden (Whittington, 2008). 

Detta innebär dock inte att en tidsmässigt tydlig och allmän övergång mellan de två 

synsätten går att specifikt klargöra. Birnberg (1980) beskriver utvecklingen av 

redovisningen för övervakning och kontroll som en följd av utvecklingen av 

komplexiteten i verksamheten, från enkel balanshållning till mer utförlig bokföring och 

även resultaträkning. 

Det framstår dock som att senare perspektiv kring vikten av beslutsfattande och korrekt 

värdering inte är förenliga med den redovisning som fanns vid Klavreströms bruk år 1775. 

Utöver den grundläggande skepsis som riktas mot de specifika siffrorna är redovisningen, 

särskilt ur ett modernt perspektiv, ofullständig. Det saknas bokföring av försäljningar och 

en allmän resultatföring. Det saknas omvärderingar och avskrivningar av tillgångar. 

Sammantaget gjordes i böckerna alltså inga former av resultaträkningar och det kan 

därmed uteslutas att böckernas huvudsakliga syfte var att, enligt ett mer modernt 

perspektiv, redogöra för hur lönsamt bruket var. Det än mer moderna synsättet på 

redovisning som informationsunderlag för fattande av beslut på kapitalmarknader 

framstår som än mer osannolikt för den aktuella tiden. Detta då bokföringen var en intern 

företeelse, ämnad för en intern läsekrets och inga krav fanns på att bruket skulle publicera 

eller visa redovisningen offentligt. 
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Vad som istället fanns var möjligheten att övervaka varorna vid bruket och de 

skyldigheter och fordringar bruket hade. Det går snarast att se redovisningsformen som 

just en extrem och löpande form av bokföring över brukets skulder och fordringar. 

Redovisningen av produktionsprocessen, med det självkostnadssystem som fanns, agerar 

som ett passande exempel över detta. I kapitalbok och avräkningsbok redovisades varje 

steg i processen och för varje steg skiftade brukets skulder och fordringar. När smeden 

tog ut tackjärn för att bearbeta det till stångjärn noterades detta i smedens enskilda konto 

i avräkningsboken och en form av fordran uppkom för bruket. När smeden sedan hade 

utfört arbetet och lämnade stångjärn till bruket noterades detta också på kontot i 

avräkningsboken. I och med att smeden utfört arbete hade stångjärnet ett högre värde 

vilket motsvarade smedens lön och en skuld till smeden uppkom för bruket. Sammantaget 

kan detta ses som löpande förändringar av brukets skulder och fordringar på en detaljerad 

nivå. 

Detta ger vidare en omfattande individualisering av ansvaret i redovisningen. Varje 

arbetsmoment, från inköp till masugnsarbete, knöts till den specifika individ som utförde 

det. Ansvaret för varor, pengar och arbete redovisades kontinuerligt för varje individ vid 

bruket. Detta exemplifieras i konteringarna rörande Joseph Strömboms avsked 1799 där 

Strömbom personligen fick stå för den felaktighet om 1698 riksdaler som uppkom i 

bruket. 

6.2.4.3 Bruksredovisning som ansvarsredovisning 

Ett sådant påstående föder naturligtvis den efterföljande frågan, varför var en sådan 

struktur behjälplig vid just ett järnbruk? Först och främst bör brukets kärnverksamhet 

beaktas. Som framförts i texten institutionalia-kapitel utgjorde bruksföringen inte bara en 

del av den svenska industrialiseringen utan också en startpunkt för den. I och med detta 

ökade komplexiteten och omfattningen av organisationen och dess produktion. Utifrån 

detta är det inte heller svårt att se nyttan av ett, i jämförelse med mindre verksamheter, 

utvecklat redovisningssystem. Detta skulle också kunna agera styrkande förklaring till 

Silléns (1944) observationer om bruksbokföringens relativa utveckling för sin tid, 

nämligen att bruken krävde utförligare redovisning till följd av sin tilltagande verksamhet. 

Alltså kan Klavreströms bruks redovisning år 1775 med ett tudelat boksystem med ses en 

följd av dess produktionstekniska utveckling och ett försök att kontrollera och härleda 

ansvar och ursprung för händelserna i bruket. 
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Samtidigt vore det oklokt att helt överse den speciella ägarsituation som går att finna i 

bruket. Ur ett dåtida perspektiv ter sig Klavreströms bruks relation till ägaren som 

besynnerlig i förhållande till den typiska 1700-talsverksamheten. Ägaren, Eksiö Hofgårds 

bolag med ett innehav av ett flertal bruk, var tämligen avkopplad från verksamheten som 

istället styrdes av bruksinspektören. Till följd av detta är det inte orimligt att se ett större 

behov av ansvarsskyldighet och möjlighet att kartlägga och överblicka händelserna i 

bruket i efterhand, varigenom redovisning agerade som ett lämpligt medel att uppnå detta. 

Samtidigt finns det delar i redovisningen av brukets relation till ägaren som ter sig 

besynnerliga ur ett modernt perspektiv, framför allt avsaknaden av försäljningsaspekten. 

Att försäljningen inte behandlades i redovisningen med anledning av att det var ägarens 

ensak försvårar visserligen försöken att i efterhand studera brukets resultat, men det 

illustrerar möjligen en bild av hur bruket sågs som en förlängning av ägaren och inte 

nödvändigtvis som en separerad rörelse enligt ett modernare perspektiv. Den ägar- och 

ledningsstruktur som fanns i bruket och synen på denna kan alltså agera förklaring till 

den redovisningsteknik som användes. 

Det kan dock för ett ögonblick vara värt att uppehålla sig vid antalet fordringar och 

skulder bruket hade vid varje givet bokslutsdatum. Som redan har konstaterats sträcker 

sig balanskontot över ett flertal sidor. Det stora antalet fordringar och skulder kan 

möjligen förklaras av brukets roll i bygden och den centrala plats det tog i lokalsamhället. 

Bruket utgjorde inte endast en framträdande arbetsgivare i området utan också 

handelscentrum för trakten genom att de varor som köptes från och såldes till omliggande 

gårdar. Till följd av detta hade bruket kontakt och handlade med ett stort antal parter med 

fordringar och skulder som resultat. Brukets roll i dess omvärld framstår också som en 

ytterligare möjlig anledning till behovet av en utförlig ansvarsredovisning, med 

användandet av tydlig och separerad avräkningsbok som yttersta exempel. 

Något kort bör också nämnas om det arbete som gjordes för att avsluta böckerna. Främst 

var detta naturligtvis en nödvändighet för att förbereda inför nästa års redovisning, varför 

summering och transportering av värdena ter sig som logiskt. De tre specifika kontona, 

benämnda vinst- och förlustkontot, inventariekontot och balanskontot, som upprättades i 

bokslutsarbete var ett steg i den här processen. De två första av dessa behandlade 

kapitalboken. Namnen på kontona kan förvisso verka förvillande ur ett modernt 

perspektiv, det var exempelvis på intet sätt fråga om att en uträkning av brukets resultat 
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gjordes under vinst- och förlustkontot, framstår det som att de främst agerade som 

summeringar och avslut av kontona i kapitalboken. Balanskontot, även det ett 

missledande namn för en modern redovisningsekonom, utgjorde istället en överblick av 

varje individuell fordran och skuld bruket hade och därmed en samling av kontona i 

avräkningsboken. Värdet av detta konto förefaller vara ganska självklart, bruket, dess 

ägare och ledning ville sannolikt ha en god uppfattning om de pengar de kunde komma 

att bli krävda på alternativt kräva av andra. 

Sammanfattningsvis framstår det som att Klavreströms bruks redovisning år 1775, vars 

form i den här studien betecknas som ansvarsredovisning, i stor utsträckning följde den 

allmänna redovisningsutvecklingen för tiden, särskilt de tekniker som förordades 

specifikt för bruksredovisningen. Samtidigt vore det förenklande att endast härleda 

redovisningen hos bruket till den allmänna redovisningen för tiden. Som har 

argumenterats ovan finns det tydliga kopplingar mellan redovisningsformen och de 

resterande tre faktorerna i den teoretiska modellen. I slutändan får det också ses som 

vanskligt att knyta redovisningen vid en specifik tidpunkt till specifika påverkande 

faktorer. Studien omfattar inte perioden innan 1775 och det vore därför oklokt att göra 

definitiva uttalanden om de faktorer som har format redovisningen år 1775. Istället utgör 

ovanstående analys ett försök att få ett övergripande grepp om den startpunkt utifrån 

vilken denna studie ämnar granska redovisningsutvecklingen hos Klavreströms bruk. 

Detta utgör också en viktig bakomliggande kontext för vidare analyser. 

6.2.4.4 Redovisningsförändringar under den Eksiö Hofgårdska perioden 

Förändringen av redovisningsenhet som skedde i brukets räkenskaper 1777 från daler 

silvermynt till riksdaler specie kan förklaras av den myntreform som ägde rum i Sverige 

under samma år. Det är inte ett orimligt antagande att bruket önskade redovisa i den 

myntenhet som transaktionerna med omvärlden nu kom att ske i. Förändringen av 

redovisningsenhet i räkenskaperna kan inte ses som någon omvälvande förändring vare 

sig det gäller redovisningens form, teknik eller syfte varför den betraktas som en 

inkrementell förändring. Vidare bedöms förändringen av redovisningsenhet som reaktiv 

då detta får anses ske som ett svar på den politiskt fattade myntreformen. Kopplingen 

mellan den svenska myntreformen och den efterföljande redovisningsförändringen i 

Klavreströms bruk är så direkt och distinkt att det är svårt att se alternativa förklaringar. 

Däremot framstår den övergångsperiod under vilken bruket redovisade i både de gamla 
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silvermynten och de nya speciemynten som intressant. Detta skulle kunna bero på en viss 

tröghet i införandet av den nya myntenheten och att de båda myntformerna därför 

förekom i handeln. En annan förklaring skulle dock också kunna vara att det fanns en 

tröghet eller till och med ovilja hos den bokhållande ledningen vid bruket att förändra 

redovisningen. I slutändan blir det alltså så att även om det förefaller logiskt att bruket 

var tvungna att anpassa sin redovisning efter den omvärldsförändring som myntreformen 

innebar så gjordes det inte direkt utan genom en tämligen utdragen omställningsperiod 

om fyra år. 

Vad gäller de nya kontona som behandlade koppar i kapitalboken och det ökade antalet 

kopparslagarkontona i avräkningsboken som går att skönja under det tidiga 1790-talet, 

går dem att direkt härleda till en utveckling av produktionen på bruket genom att 

kopparverksamheten startas. Ett år tidigare hade bruket ansökt om rättigheter att få 

upprätta en kopparhammare och man hade även anställt en kopparsmed. Återigen 

framstår den förklarande faktorn till redovisningsförändringen som så direkt att det 

näppeligen går att se alternativa förklaringar utan den förändrade kopparredovisningen 

antas ha kommit som en följd av den produktionstekniska utvecklingen. Då bokföringen 

av den nya koppartillverkningen skedde enligt samma metodik som tidigare tillverkning 

kan denna förändring inte ses som särskilt omfattande. Istället utgörs förändringen av en 

utökad kontoplan och förändringen får anses vara av inkrementell art. Vidare betraktas 

den som reaktiv då den får anses ske som en följd av den nya tillverkningen och behovet 

av att bokföra denna. 

6.2.5 Sammanställning Eksiö Hofgårds perioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Byte av värdeenhet Omvärld och marknad Inkrementell Reaktiv 

Utökad redovisning 

av koppar 

Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Tabell 3 

6.3 Aschanska perioden 1814 - 1852 

6.3.1 Redovisningsutveckling 

6.3.1.1 Potatis 

De spannmål som tidigare hade dominerat naturautbetalningarna och uttagen vid bruket 

kom under perioden att kompletteras med en ytterligare vara. Från år 1822 börjar 
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nämligen potatis förekomma i brukets redovisning. Detta genom att kapitalboken 

utökades med ett konto för ”potatoes” och transaktioner började registreras i 

avräkningsboken. Initialt rörde det sig om mindre mängder och få transaktioner. 

Kvantiteten potatis som strömmade genom bruket kom dock att öka markant, från 2 

tunnor 1822 till 163 tunnor 1830 och 482 tunnor 18431. Detta går att spåra under kontot 

för potatis i kapitalböckerna där både värde och mängd skrevs ned. 

6.3.1.2 Räkenskapsår 

Under periodens första del går att notera flera skiften och förskjutningar, om än av mindre 

slag, av det använda räkenskapsåret. 1818 avslutades böckerna den tredje oktober istället 

för den 30 september som hade gällt under de första drygt 40 åren. Kort därpå gjordes en 

ytterligare förändring då avslutningsdagen år 1822 flyttades till 26 oktober. Detta varade 

dock inte länge utan redan 1824 tidigarelades avslutsdagen två dagar till 24 oktober. 

Därefter minskade turbulensen vad gäller räkenskapsårets utformning och detta datum 

kom sedan att användas under resten av den Aschanska perioden. 

6.3.1.3 Kontoordning 

Kontoordningen i avräkningsböckerna genomgick en gradvis förändring under perioden. 

Detta genom att varje avräkningsboks första sidor kom att dediceras till brukets ägare och 

ledning i stället för brukets smeder. De första tecknen på en sådan förändring går att skåda 

i böckerna under 1810-talet. 1818 ges exempelvis både bruksdirektör och bokhållare de 

första sidorna i boken. Från 1820 går det dock att se en tydlig och ihållande struktur där 

boken inleds med bruksägarens följt av bruksinspektörens konton. Från 1835 följer även 

bokhållare. Efter ledningen följer sedan smederna och resterande konton i en likartad 

gruppering och ordning som den som har gällt sedan brukets start, nämligen gruppering 

efter yrke och ort och hierarkiskt sorterade. 

6.3.1.4 Redovisning av producerade varor 

Förändringar går också att finna i hur kontona för producerade varor i kapitalboken 

utformas. Detta genom att kontona delas in i fler kolumner för att beskriva exakt vilken 

typ av produkt transaktionen gäller. Detta går bland annat att finna i kontona för spik, 

                                                 
1 Att översätta måttet tunna till moderna dimensioner är inte helt oproblematiskt. En tunna är ett rymdmått 

och inte ett viktmått varför omvandlingar till exakta vikter är omöjliga. Likväl utgörs en tunna av 146, 55 

liter (Carlsson, 1989). Med den omvandlingsfaktorn gick alltså Klavreströms bruk från att hantera 293,1 

liter potatis år 1822 till 70 637,1 liter drygt 20 år senare. En längre utläggning om problematiken kring 

exaktheten i mått och vikt hos äldre bruk gör Hildebrand (1957, s. 457). 
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tackjärn och stångjärn. I förekommande fall, exempelvis i brukets sammanställning av 

tillverkningen av gjuterivaror, blev antalet kolumner så många att utvikbara sidor 

användes för att tillåta fullständig redovisning. 

Just redovisningen av gjuterivarorna genomgick fler förändringar under perioden. Från år 

1822 ökade antalet konton för gjuterivarorna. Tidigare redovisades all gjuteriverksamhet 

under ett konto för diverse gjuterier. Detta konto kvarstod men kompletterades år 1822 

med fler konton för gjuterier. Denna trend kulminerade år 1830 där inte mindre än fyra 

konton för gjuterivaror går att finna i kapitalboken. Dessa namngavs helt enkelt som 

gjuterikonto nummer ett, två etc. utan att det tydligt framgår på vilka grunder 

transaktionerna placerades under de olika kontona. 

Den kopparredovisning som började göras under den Eksiö Hofgårdska perioden varade 

inte särskilt länge. Ur böckerna från 1810-talet går de endast undantagsvis att finna och 

då i minskande kvantiteter. Därefter går det inte att finna några former av konton, 

transaktioner eller noteringar i bruket som tyder på att bruket i den egna verksamheten 

handhade koppar enligt den form som gjordes tidigare. 

6.3.2 Påverkande faktorer 

6.3.2.1 Produktionsteknisk utveckling 

1814 ansökte den dåvarande ägaren Aschan om tillstånd hos Bergskollegiet om att få 

inrätta en stjälpugn på Klavreströms bruk för tillverkning av finare sorters gjutgods. I 

samma ansökan begärde Aschan även om att få tillverka gjuterivaror i den masugn som 

redan fanns på bruket.  Aschan fick igenom sin ansökan samma år och Klavreströms bruk 

tilläts därmed att tillverka gjuterier och att upprätta en stjälpugn. Den nya smedjan för 

stjälpugnen stod dock färdig först år 1821 (Ekströmer C. J., 1964). 

Året efter färdigställandet av den nya smedjan 1821 beslutades att verksamheten för 

kopparsmide som bruket startade 1789 skulle läggas ner. Detta beslut fattades då det inte 

längre ansågs var en lönsam affär. Likt vid upprättandet av verksamheten var bruket 

tvunget att ansöka hos bergskollegiet för tillåtelse att avsluta arbetet, vilket beviljades. 

Mot slutet av den Aschanska perioden såg bruket en genomgående ökning i mängden 

tillverkat stångjärn. Från 1830 och en bit in på nästkommande period följde oavbruten 

produktionsstegring och bruket nådde med endast ett fåtal undantag de gränser de blivit 

tilldelade av Bergskollegiet (Ekströmer C. J., 1964). 
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Inte endast järntillverkningen såg förändringar under perioden. Odlingarna vid brukets 

lantegendomar utökades markant och verksamheten skiftades genom att potatis började 

odlas i allt större utsträckning (Ekströmer C. J., 1974). Klavreströms bruk kom att bli 

närmast självförsörjande under perioden. Mot slutet av perioden möttes omkring 90 % av 

brukets spannmålsbehov av odlingarna vid de egna gårdarna (Nordström, 1952).  De 

främsta anledningarna till detta var utökade odlingsarealer och en tydligare differentiering 

av arbetskraften och stabilisering av sysselsättningen mellan järnverksamheten och 

lantegendomen. Bönderna användes i mindre utsträckning i järntillverkningen och 

smederna, masugnspersonalen etc. gjorde färre dagsverken vid lantegendomarna 

(Nordström, 1952).  

6.3.2.2 Ägare och ledning 

1811 blev Johan Lorens Aschan ny ägare för Klavreströms bruk. Aschan hade under den 

första halvan av 1800-talet ett stort inflytande över det småländska näringslivet och var 

framför allt en stor ägare av olika bruk. Redan innan köpet av Klavreström så hade 

Aschan köpt Lessebo bruk som då bestod av bland annat ett järnbruk och ett pappersbruk 

(Clemensson, 1954). Även efter köpen av Lessebo och Klavreströms bruk fortsatta 

Aschan att förvärva än fler bruk. Några av de bruk som Aschan hade i sin ägo var bland 

annat Tabergs Norra Hammare, Ohs bruk i Gällaryd och Åry Bruk. Vissa av dessa bruk 

kom dock Aschan att överlåta till släktingar eller avyttra. Aschan var inte bara en 

framgångsrik affärsman och bruksägare utan också från 1814 bergsråd, vilket han förblev 

till sin död (Ekströmer C. J., 1964). 

Vad gäller Klavreströms bruk kom det att stanna i den Aschanska släktens ägor ändå fram 

till 1856. Dock kom Bergsrådet Johan Lorens Aschan att överlämna bruket på 1830-talet 

till sin son ryttmästaren Johan L Aschan. Både fadern och sonen hade förvärvat sig stor 

erfarenhet av bruk och bruksdrift och kom att vara tätt involverad i brukets drift och 

skötsel. Sonen Aschan tog också beslutet att flytta in i den nyligen upprättade herrgården 

vid bruket för att därmed leva i verksamhetens absoluta närhet (Ekströmer C. J., 1977). 

Ur avräkningsböckerna går att finna att specifika bokhållare, vars uppgift var att föra 

brukets böcker, börjar figurera vid bruket. Namnen på bokhållarna återkommer endast i 

ett fåtal fall över flera år varför det går att anta att personalomsättningen för tjänsten var 

hög. Vidare fanns en specifik bokhållare inte dokumenterad för alla år under perioden. 

Det framstår alltså som att positionen var aningen instabil, åtminstone till en början. 
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6.3.2.3 Omvärld och marknad 

Där denna period började och fram till 1830-talet följde en lång period av sjunkande 

priser. Denna nedgångsperiod i Sverige ledde till att den ekonomiska aktiviteten 

minskade och välståndet sjönk. Nedgången vände dock runt 1830 och den efterföljande 

högkonjunkturen nådde sin topp under början av 1850-talet då denna period slutar 

(Ekströmer C. J., 1977). Vad gäller exporten av det svenska järnet under perioden 

inleddes den med svårigheter att sälja järnet i efterdyningarna av Napoleonkrigen. 

Trenden vad gäller exporten skiftade svagt uppåt under 1820-talet vilket höll i sig under 

hela 1830-talet då den Svenska exportmarknaden var mycket gynnsam. År 1842 sjönk 

priserna kraftigt igen på det svenska stångjärnet och 1843 var exporten av stångjärnet till 

Amerika och England nere på bottennivåer (Attman, 1958). Så småningom vände dock 

trenden igen och priserna steg och möjligheterna att exportera stångjärn till England 

öppnades upp återigen. När den Aschanska perioden slutade 1853 och Krim-kriget bröt 

ut var Sverige inne i en högkonjunktur med höga priser på stångjärnet och goda 

exportmöjligheter vilket ledde till ett allmänt gynnsamt läge för den svenska 

järnproduktionen (Ekströmer C. J., 1977). 

1848 fick Sverige sin första aktiebolagslag genom Kongl. Förordning om lag om 

aktiebolag. Denna lag bestod endast av 15 paragrafer som främst behandlade bolagets 

bildande, upplösning och stadfästande. För att ägarna i ett aktiebolag skulle få 

ansvarsfrihet gentemot bolagets förpliktelser var bolagsordningen tvungen att stadfästas 

av konungen. Dock innehöll lagen inte något direkt förbud mot att starta aktiebolag utan 

stadfästelse vilket ledde till att många icke sanktionerade bolag trots det bildades. 

Huruvida ägarna för dessa bolag var ansvarsbefriade är emellertid oklart (Svernlöv, 

2008). Den nya lagen slog också fast att bolagen var tvungna att ha en styrelse och i vilken 

utsträckning utdelning fick ske. (Nilsson & Smiciklas, 1993) 

6.3.2.4 Allmän redovisningsutveckling 

Redovisningen fortsatte under den Aschanska perioden att i grund och botten vara 

oreglerad, utöver mindre krav som infördes med den första aktiebolagslagen 1848. En 

balansräkning började visserligen att krävas men dock endast för uträkningen av 

utdelning och det fanns inga krav på hur den skulle upprättas eller vilken form den skulle 

ha (Nilsson & Smiciklas, 1993). Klavreströms bruk stod dock naturligtvis inte tvingade 

att följa dessa regler då de vid den här tiden inte var ett aktiebolag. Detta innebär dock 
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inte att en diskussion om utveckling inte fördes under perioden. Framför allt riktades 

fokus mot en utökad kostnadsredovisning. Sillén (1944) för fram att resultatet av detta 

går att skåda i J. Bergers bok Bruks-bokhålleri från 1857 där det förordas en utförligare 

presentation av varje steg i tillverkningsprocessen för att göra det möjligt att härleda 

kostnaderna. I anknytning till detta uttrycker också Sillén (1944, s. 73) att ”Jag tror icke 

att jag misstager, om jag antager, att man i andra delar av världen vid denna tid (1850) 

icke kunde uppvisa en högre utvecklad fabriksbokföring”. Vidare började hjälpböcker, 

det vill säga kompletterande böcker i form av kassabok, journaler etc., bli ett mer 

förekommande medel i bruksbokföringen (Attman, 1958). 

6.3.3 Analys 

6.3.3.1 Förändrat räkenskapsår 

Att datumen mellan vilka räkenskapsåret räknades flyttades under perioden är svårt att 

entydigt knyta till en specifikt drivande faktor. Detta gäller inte minst då detta skedde vid 

ett flertal tillfällen och utan drastiska förändringar. Att göra en koppling till företagets 

omvärld och marknad är problematiskt då bytet av räkenskapsår är så tydligt isolerat till 

brukets redovisning. Konsekvenserna av ändrade datum för räkenskapsåret, särskilt då 

det rörde sig om bara några dagar, kan antas ha varit relativt koncentrerade till 

redovisningsarbetet speciellt eftersom bokslutsprocessen vid den här tiden fortfarande var 

ganska outvecklad. 

En alternativ utgångspunkt är därför att utreda huruvida den allmänna 

redovisningsutvecklingen för tiden drev en linje för hur räkenskapsåret skulle löpa. Vad 

som dock framgår av faktorns presentation ovan var den allmänna 

redovisningsutvecklingen främst driven av läroböcker och andra informella normgivare 

och inte lagstiftning. Det är därför svårt att hitta samstämmiga förklaringar till de 

individuella bytena av räkenskapsår i den allmänna redovisningsutvecklingen även om 

detta mycket väl kan vara en möjlighet. En möjlig alternativ förklaring är istället att det 

kan knytas till ägare och ledning och att dessa valde att skjuta datumen för räkenskapsåret 

efter eget tycke. Exempelvis kan tänkas att bokhållaren eller bruksinspektören hade 

personliga preferenser för hur räkenskapsåret skulle löpa. Detta är dock problematiskt att 

finna stöd för i böckerna då omsättningen av bokhållare var så stor och att uppgifterna 

om vem som faktiskt handhade arbetet varje individuellt år är otydliga. 
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Vad som dock går att resonera kring är varför bruket hade ett så kallat brutet räkenskapsår. 

Idag är vanligt förekommande anledningar till brutet räkenskapsår att verksamheten är 

tydligt säsongsbetonad och man därför väljer att avsluta räkenskaperna under lågsäsong. 

Det är ett tankesätt som går att applicera även på Klavreströms bruk under den här tiden. 

Detta då tillverkning var starkt beroende av vattenkraften vid bruket, vilket ledde till att 

produktionen kraftigt gick ner under vinterhalvåret då vattnet frös. Istället fokuserades 

arbetet under vinterhalvåret att bryta sjömalmen genom att göra upp vakar i de frusna 

sjöarna. Denna tydliga uppdelning mellan typer av arbete vad gäller vinter- och 

sommarhalvår, och den minskade produktionen under vintern, kan vara en trolig 

anledning till att man valde att avsluta räkenskaperna i slutet av oktober. Även om 

produktionen kan förklara de brutna räkenskapsåret så kan inte faktorn 

produktionstekniskutveckling förklara skiftningarna i bokslutsdatumet.  

I och med att det inte går att finna en tydlig förklarande faktor till bytena av räkenskapsår 

går det inte heller att uttala sig om huruvida förändringen var reaktiv eller proaktiv. Det 

går däremot att fastslå att förändringen var inkrementell. Detta gäller dels då ett flertal 

mindre förändringar gjordes men också i och med de endast hade en mindre påverkan på 

redovisningen i bruket.  

6.3.3.2 Potatisredovisning 

Starten av bokföringen för potatis inom bruket är ur ett rent redovisningstekniskt 

hänseende en förhållandevis obetydlig förändring. Det innebar endast att ett extra konto 

skapades och att det på detta bokfördes enligt samma sätt som gjorts med exempelvis 

spannmål. Vad som dock framstår som anmärkningsvärt är utvecklingen av omfattningen 

av redovisningen. Till följd av den snabbt ökade mängden potatis som flödade genom 

bruket mångdubblades bokföringen av det. På drygt 20 år ökade volymen potatis till att 

vara 241 gånger större, från 2 tunnor 1822 till 482 tunnor 1843, än under första året det 

förekommer i böckerna. Detta innebär alltså främst en tydlig förändring av 

redovisningsarbetet för tiden och inte den teknik med vilken detta arbete gjordes. Därför 

betraktas också potatisredovisningen som inkrementell enligt den teoretiska modellen. 

Odlingarna vid brukets lantegendomar utgjorde visserligen inte en del av skapandet av 

järnprodukter men väl en avgörande del av brukets verksamhet. Därför ses också 

potatisredovisningen som en reaktiv förändring påverkad av den produktionstekniska 

utvecklingen bestående av upprättade potatisodlingar. 



  

 

71 
 

Det går naturligtvis att argumentera för att potatisens intåg i böckerna snarare bör 

betraktas som tillhörande faktorn för omvärld och marknad, det vill säga en följd av den 

allmänna omfamningen av potatisen som livsmedel och som producerad vara. Vi vill 

dock mena att detta skulle förbise det aktiva valet bruket gjorde genom att införliva 

potatisen som en stor del i dess jordbruk och därmed dess verksamhet. Starten av 

potatisodlingar innebar en omgörning av den grundläggande lantbruksprocessen varför 

det betraktas som en produktionsteknisk utveckling för bruket. Att denna 

produktionstekniska utveckling sannolikt drevs fram av potatisens framfart i omvärlden 

är dock naturligtvis värt att notera. 

6.3.3.3 Förändrad produktionsredovisning 

Vad gäller uppdelningen av fler kolumner för de producerade varorna samt de extra 

kontona för gjuteriverksamheten framstår det som att den största nyttan av dessa var mer 

detaljerad informationen. Genom fler kolumner kunde redovisningen föras för varje 

specifik produkttyp på samma konto. Med ett ökat antal konton kunde den växande 

gjuteriverksamheten bokföras. Bruket genomgick under den Aschanska perioden en 

allmän diversifiering av sin tillverkning och utbyggnad av gjuteriverksamheten som 

sammanfaller med den förändrade produktionsredovisningen. Det är inte orimligt att 

behovet av mer detaljerad men samtidigt överblickbar information om de olika 

produkttyperna inom tillverkningen följde av denna omstöpning och ökade komplexiteten 

i produktionen av verksamheten. Därför betraktas den förändrade 

produktionsredovisningen som driven av de produktionstekniska utvecklingen. Möjligen 

skulle behovet av ökad information om brukets produkter kunna kopplas till dess ägare 

och ledning genom att det i slutändan är de som efterfrågar, skapar och använder denna 

information, men enligt de definitioner som finns uppställda i den teoretiska modellen där 

alla former av förändringar i produktionsprocessen faller under faktorn för den 

produktionstekniska utvecklingen blir detta inte fallet. 

Samtidigt går det att finna paralleller i Klavreströms bruks utökade 

produktionsredovisning och viljan inom den allmänna redovisningsutvecklingen om en 

mer detaljerad kostnadsredovisning. Detta gäller framför allt valet att med hjälp av fler 

kolumner redovisa alla olika produkttyper och därmed göra det möjligt att med en enkel 

översyn härleda kostnaderna för varje produkt. De extra gjuterikontona kan dock inte 
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betraktas som behjälpliga för just detta syfte då informationen genom denna förändring 

inte ökade utan endast gjordes mer överskådlig. 

Den externa faktorn omvärld och marknad är problematisk som förklaring till den 

förändrade produktionsredovisningen till följd av att den just är en extern faktor. 

Produktionsredovisningen var vid denna tid en ytterst intern företeelse som inte visades 

utåt. Möjligen skulle det kunna tänkas att brukets omvärld drev fram utvecklingen av 

internredovisning, det vill säga produktionsredovisningen, genom ökad konkurrens som 

skulle öka trycket på bruket att ha utökad redovisning för att exempelvis kunna beräkna 

lönsamhet för varor. Det förefaller dock orimligt då vi betänker att bruket vid denna 

tidpunkt inte bokförde sin försäljning och att lönsamhet därmed näppeligen kunde 

beräknas. Mer moderna exempel på hur omvärlden påverkar internredovisning kan också 

tänkas. Exempelvis kan tänkas att intressegrupper, myndigheter etc. påverkar företag att 

förändrar sin redovisning för att visa sin miljövänlighet. Detta ter sig dock osannolikt för 

den aktuella tiden. 

Sammantaget betecknas alltså utökningen av antalet kolumner för producerade varor 

drivet av den produktionstekniska utvecklingen och den allmänna 

redovisningsutvecklingen. Vidare ses de extra kontona för gjuterivarorna som drivet av 

den produktionstekniska utvecklingen. Båda förändringarna ses som reaktiva till följd av 

att de tydligt går att knyta till föregående händelser eller utvecklingar i brukets 

kärnverksamhet. Slutligen ses de som inkrementella då de endast innebar mindre 

förändringar av redovisningens syfte, form av teknik och snarast utökade den information 

redovisningen kunde ge och inte förändrade redovisningen i sig. 

Något kort bör också sägas om faktumet att kopparredovisningen försvann under 

perioden. Det går att intuitivt fastna i antagandet att utveckling innebär ett tillägg av 

information eller en utökning av redovisningen, vilket måste anses som felaktigt. 

Förenklingar, rationaliseringar eller strömlinjeformning av redovisningsprocessen utgör 

naturligtvis också förändringar av redovisningen och därmed också en del av 

redovisningsutveckling, åtminstone enligt den definitionen av utveckling som har 

argumenterats för i den här studiens metod. Att kopparredovisningen under perioden 

minskar och sedan försvinner förefaller logiskt i och med uppgifterna om att 

kopparverksamheten aldrig tog fart utan avvecklades. Därför betraktas alltså 
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kopparredovisningens upphörande, likt förändringarna ovan, som en reaktiv inkrementell 

förändring av redovisningen till följd av en produktionsteknisk utveckling. 

6.3.3.4 Kontoordning 

Att ordningen av kontona i avräkningsboken fick en än tydligare hierarkiskt anslag genom 

att brukets ägare och ledning gavs bokens första sidor är i redovisningsteknisk bemärkelse 

endast att betrakta som en mindre förändring, kanske till och med en petitess. De 

underliggande motiven till denna förändring kan dock möjligen måla en bild av bruket 

och dess syn på sin redovisning vid denna tid. 

Först och främst kan det framstå som aningen underligt att ägaren överhuvudtaget 

figurerar i avräkningsboken. Den gängse synen, som bland annat agerar förklaring till 

varför försäljningen inte redovisades, var att bruket och ägaren sågs som så intimt 

kopplade att redovisning för relationen mellan dessa två inte behövde föras utan att det 

var ägarens ensak. Att då tillägna ägaren ett konto i avräkningsboken och exempelvis 

bokföra dennes uttag av varor ur bruket ter sig som inkonsekvent. En möjlig förklaring 

till att ägarens handlingar faktiskt fördes kan vara relaterat till det ansvarsfokus inom 

Klavreströms bruks redovisning som diskuterades i analysen för den Eksiö Hofgårdska 

perioden. Om exempelvis ägarens varuuttag inte hade bokförts hade det uppstått 

svårigheter att bibehålla en kontroll och härledning av ansvar då böckerna inte skulle visa 

korrekta siffror för brukets varor.  

Klart är dock att transaktionerna med ägaren redovisades och att det under den Aschanska 

perioden började göras på avräkningsbokens första sidor. Varför hierarkin i 

kontoordningen på detta sätt förtydligades går att spekulera kring. En möjlig förklaring 

går att finna i det ägarskifte som också markerar övergången från period ett till period 

två, nämligen från Eksö Hofgårds bolag till den Aschanska familjen. Tanken att den 

Aschanska familjens övertagande kom att driva redovisningen till att få en tydligare 

hierarkisk presentation tyngs av vetskapen att dessa i större utsträckning involverade sig 

i brukets verksamhet. Utöver de satsningar och investeringar som den Aschanska familjen 

gjorde i bruket valde ryttmästare Aschan till och med att, till skillnad från tidigare ägare, 

bosätta sig vid bruket. Den ökade hierarkiska strukturen i böckerna sammanföll alltså med 

att den hierarkiska strukturen i organisationen förtydligades och ägaren tog en plats i 

verksamheten. 
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Samtidigt ger kontoordningen en viss bild av vilka personer som utgjorde brukets kärna. 

Det kan tänkas att smederna utgjorde brukens mest kritiska humankapital. Övriga 

arbetare, bönder och kuskar var sannerligen nödvändiga i tillverkningen men också 

troligen enklare att ersätta. Därför framstår den kontoordning som initialt användes i 

bruket där smedernas konton placerade på de första sidorna i avräkningsboken som logisk 

ur ett produktionsorganisatoriskt perspektiv. Detta skulle dock inte förklara varför en 

förändring skedde under den Aschanska perioden. Den organisatoriska hierarkin inom 

den faktiska produktionen förändrades inte utan smederna utgjorde fortfarande kärnan i 

tillverkningen. Därför förefaller det också problematiskt att knyta den förändrade 

hierarkin i kontoordningen till den produktionstekniska utvecklingen. 

I och med att förändringen har få konsekvenser utöver redovisningens presentation är det 

svårt att finna en påverkan från brukets omvärld och marknad. Det skulle möjligen kunna 

argumenteras för att förändringen avspeglar en allmän utveckling i synen på hur 

redovisningen ska avspegla organisationen och relationen mellan ägare, ledning och 

anställda. Några sådana tendenser går dock inte riktigt att finna. Synen på den involverade 

och starka brukspatronen framstår som oförändrad under perioden. Att toppen av 

Klavreströms bruks organisation genomgick stora förändringar i och med övergången 

från Eksiö Hofgårds bolag och den Aschanska familjen bör inte misstas för en allmän 

förändring inom bruksägarskap och synen på denna, för en sådan förändring framträder 

ej vid en studie av perioden. Alltså avfärdas kopplingen mellan omvärld och marknad 

eller den allmänna redovisningsutvecklingen och den omgjorda kontoordningen. 

6.3.4 Sammanställning Aschanska perioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Byte av räkenskapsår Oklart Inkrementell Oklart 

Potatisredovisning Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Fler kolumner för 

producerade varor 

Produktionsteknisk 

utveckling samt allmän 

redovisningsutveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Utökad 

gjuteriredovisning 

Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Borttagen 

kopparredovisning 

Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Tydligare hierarki i 

kontoordning 

Ägare och ledning Inkrementell Reaktiv 

Tabell 4 
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6.4 Ägarskiftesperioden 1853 - 1891 

6.4.1 Redovisningsutveckling 

6.4.1.1 Kontoordningshierarki 

Den hierarkiska ordningen av kontona som framkom under den Aschanska perioden blev 

mer otydlig under ägarskiftesperioden. Efter Aschans frånträde 1857 behandlades 

bruksägarens konto i avräkningsboken återigen som ett i mängden med otydlig placering 

i mitten av boken. Istället är det bruksinspektörens konto som befinner sig i bokens 

inledning. Bokhållaren utgör konto nummer två, åtminstone under de år en specifik 

bokhållare fanns vid bruket och ett konto för en sådan går att finna i avräkningsboken. I 

övrigt bibehölls den allmänna kontoordningen med gruppering efter yrke och ort under 

perioden. 

6.4.1.2 Räkenskapsår 

Även under ägarskiftesperioden skedde byten av räkenskapsår. Det första uppkom 1863 

då avslutsdatumet senarelades, från det tidigare använda 24 oktober till 31 oktober. Detta 

kom sedan att användas i knappt 20 år innan ännu en ändring gjordes till 31 december. 

Från och med 1880 kom alltså bruket att använda ett räkenskapsår som sammanföll med 

kalenderåret, det vill säga från den första januari till den sista december. 

6.4.1.3 Byten av värdeenheter 

De värdeenheter som transaktionerna redovisades under förändrades två gånger under 

perioden. 1859 övergick bruket att redovisa i riksdaler riksmynt med tillhörande ören. 

Ingen övergångsperiod med redovisning i flera enheter likt den som förekom under Eksiö 

Hofgårds period går här att finna. Ännu en förändring gjordes 1873 då värdena övergår 

till att redovisas i kronor. Inte heller vid detta bytte går det att finna någon form av 

övergångsperiod med dubbla värden. 

6.4.1.4 Kassaböcker och journaler 

Under perioden kom nya böcker att introduceras i brukets huvudsakliga redovisning. 

Först genom att kassaböcker började föras. I dessa noterades alla transaktioner som 

innehöll kontantbetalningar och förändringar av brukets kassa. Majoriteten av dessa 

bestod av kontanta utbetalningar till anställda eller inbetalningar för brukets varor vid 

bruket. I och med detta går det alltså från denna tid att se vad bruket faktiskt fick betalt 

för sina varor. Den praktiska tekniken med vilken boken användes var att varje individuell 
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transaktion noterades i kassaboken i kronologisk följd utan uppdelningar i konton och 

utan dubbelkontering. Varje transaktion noterades sedan också på samma sätt som 

tidigare i avräkningsboken och kapitalboken. 

Den andra boken som började användas under ägarskiftesperioden var journalen. Denna 

användes på liknande sätt som kassaboken, fast för resterande transaktioner. Dessa 

utgjordes exempelvis av naturautbetalningar och varuuttag. Därefter noterades 

transaktionerna alltså också på de relevanta kontona i avräkningsbok eller kapitalbok. Det 

går inte att uttyda hur lång tid det tog innan transaktionerna från kassabok/journal 

överfördes till avräkningsbok och kapitalbok. Det går därmed inte heller att fastslå hur 

ofta det arbetet gjordes eller om det fanns en klarlagd systematik för det. 

Kassaböcker och journaler finns bevarade i arkivet från år 1875 respektive 1877. Trots 

att ett flertal luckor finns och att samlingen är långt ifrån komplett går det att anta att det 

faktiskt var dessa år som bruket började för kassabok och journal. Detta på grund av den 

tydliga påverkan dessa böcker hade på användandet av kapitalbok och avräkningsbok. I 

och med att förändringarna i kapitalbok och avräkningsbok sammanfaller med den äldsta 

bevarade kassaboken och journalen går det att dra slutsatsen att kassaböcker började 

användas 1875 och journaler 1877 

6.4.2  Påverkande faktorer 

6.4.2.1 Produktionsteknisk utveckling 

Den grundläggande produktionsprocessen hade bevarats oförändrad sedan 1820-talet när 

bruket 1864 installerade en kupolugn. Denna byggdes för att specifikt användas till 

gjutjärnssmältning inför framställandet av gjutjärnsgods. Masugnen hade kommit att 

användas till all smältning i verksamheten. Smältningen i ugnarna gjordes dock alltmer 

sporadiskt och i intensiva perioder för att minska användningen av träkol vilket bruket 

genomgående led brist på. Den produktionsstegring som omnämndes under den 

föregående perioden fortsatte fram till 1870. 

Ytterligare nyinvesteringar gjordes under denna period. Bland annat så byggdes en 

mekanisk verkstad år 1873. Vidare upprättades även ett valsverk på bruket år 1877 

(Rydén, 2000). Dessa investeringar kom dock aldrig att nyttjas i någon vidare 

utsträckning på grund av de kärvare förhållande som rådde för de småländska bruken 

under denna tid (Ekströmer C. J., 1977). Vad som också rör produktionen på bruket är att 
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tillverkningen vid masugnen upphörde 1877. Bruket slutade därmed att själva framställa 

tackjärn och fick köpa denna utifrån istället (Rydén, 2000). 

6.4.2.2 Ägare och ledning 

Precis som periodens namn antyder bytte bruket ägare ett antal gånger under perioden 

mellan 1853 och 1891. Efter knappt 50 år som ägare till Klavreströms bruk gjorde Aschan 

sig av med verksamheten. Genom ett byte mot Vartorps gård i Söraby kom Klavreströms 

bruk att övertas av M. A Stenbock. Denne överlät därefter bruket till sin son och dotter 

som kom att ta en avståndstagande roll till bruket. Istället gavs bruksinspektör J. E 

Hammargren ett än större ansvar för brukets skötsel (Ekströmer C. J., 1977). Genom att 

studera avräkningsböckerna går att finna att Hammargren ledde bruket som 

bruksinspektör från 1837 till 1863. Därefter kom han att tituleras bruksförvaltare fram till 

det att han lämnade bruket 1873. Sammanlagt utgjorde alltså Hammargren brukets 

operativa ledning under 36 år. I avräkningsböckerna går det inte att finna några konton 

för en dedicerad bokhållare vid bruket från 1853 till 1873. Vem som under dessa 20 år 

hade ansvaret för upprättandet av redovisningen går inte att utröna av böckerna och därför 

endast att spekulera kring. 

1873 såldes dock bruket från familjen Stenbock till en L. M Dahl och bruksförvaltare 

Hammargren lämnade bruket (Ekströmer C. J., 1977). I avräkningsböckerna går att tyda 

att ledningsstrukturen förändrades i och med detta. Rollen som bruksförvaltare, vilket 

Hammargren tidigare hade haft, bibehölls samtidigt som rollen bruksinspektör togs 

tillbaka på nytt. Bruket innehade alltså både en bruksförvaltare och en bruksinspektör. 

För en kort tid vid periodens slut, närmare bestämt 1888 till 1893, ägdes bruket av en N. 

Svensson vilket framgår av avräkningsböckerna för de här åren. 

6.4.2.3 Omvärld och marknad 

Mynträkningen i Sverige ändrades ännu en gång år 1855. Det nya systemet innebar att ett 

decimalsystem infördes.  På den nya myntenheten, vilken namngavs riksdaler riksmynt, 

gick det nu 100 ören. Vid införandet av den nya myntenheten motsvarade en av de gamla 

riksdaler specie fyra riksdaler riksmynt (Lagerqvist, 2011). Ett efterföljande beslut till 

detta var att från och med 1858 skulle samtliga offentliga räkenskaper tillämpa det nya 

myntsystemet (Lindgren, 1968). År 1873 genomfördes den myntreform som resulterade 

i grunden för det myntsystem Sverige har idag. I och med denna reform så infördes 



  

 

78 
 

Sveriges nya och nuvarande huvudmynt, det vill säga kronan. Den nya kronan innehade 

samma värde som det förra myntet, riksdaler riksmynt. Detta innebär alltså att när de 

gamla mynten riksdaler riksmynt växlades in mot de nya kronorna mottog man alltså en 

krona för varje riksdaler riksmynt. Det öressystem som hade införts 1855 bibehölls i 

denna reform (Lagerqvist, 2011). 

Bergskollegiets produktionsprivilegier som satte gränserna för vad varje bruk var tillåtet 

att producera upphörde att gälla 1857 och bruken var därmed fria att arbeta enligt eget 

tycke (Nordström, 1952). Den frisläppta produktionen kom att ha stor påverkan på den 

tid som följde då de flesta mindre bruk avvecklades till följd av priskonkurrensen från 

större bruk som efter 1857 inte var begränsade till vissa produktionskvoter. Detta var 

särskilt tydligt i Småland som dominerades av ett flertal mindre bruk. Av 25 verksamma 

masugnar 1860 återstod 1910 endast tre med regelbundna blåsningar (Rydén, 2000). Den 

så kallade bruksdöden under denna tid kom också att i grunden förändra miljön för de 

bruk som klarade sig trots de tuffa tiderna. Detta genom att de gamla brukssamhällena 

skiftade form och att bruken ofta tappade sin tidigare centrala roll som samlingsplats, 

arbetsgivare och handelsmässigt centra på orten (Nordström, 2000). Dessa dåliga tider 

för bruken i synnerhet sammanföll också med dåliga tider i allmänhet. Utvandringen från 

Sverige till övriga delar av Europa och framför allt Nordamerika nådde sin absoluta 

kulmen under 1880-talet och detta gällde inte minst Småland. Den småländska 

utvandringen koncentrerades dock särskilt till specifika områden och Nottebäcks socken 

nordöst om Växjö, där Klavreströms bruk var beläget, hade under perioden en 

förhållandevis låg utvandring (Larsson, 1978). 

6.4.2.4 Allmän redovisningsutveckling 

1855 fick Sverige vad som anses vara den första lagstiftningen om bokföring. Detta var 

en förordning angående handelsböcker och handelsräkningar. Förordningen var 

tillämpbar på all affärs- och företagsverksamhet och obligatoriska böcker som enligt 

lagen var tvungna att föras var journal, brevbok och en inventarielista. Det fanns dock 

inget krav på någon huvudbok. Vad som också krävdes var en balansräkning med 

rörelsens tillgångar och skulder. Vad gäller mer detaljerad utformning och kvalitet på 

räkenskaperna fanns inga närmare föreskrifter förutom att inventarielistan skulle 

innehålla exakt information om företagets tillgångar med värdet angivet (Nilsson & 

Smiciklas, 1993). 
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6.4.3 Analys 

6.4.3.1 Dubbla byten av värdeenheter 

Under ägarskiftesperioden skedde alltså ytterligare två byten av enheterna som 

redovisningen fördes i, år 1859 samt år 1873. Förändringen 1859 innebar en övergång till 

riksdaler riksmynt och att decimalsystemet infördes i och med att öre började användas. 

Vad gäller förändringen 1873 innebar den att räkenskaperna började föras i kronor. 

Förklaringen till dessa byten av redovisningsenhet går likt bytet under den Eksiö 

Hofgårdska perioden med största säkerhet att härleda till de myntreformer som ägde rum 

1855 och 1873 och alltså en påverkan från brukets omvärld och marknad. Enligt samma 

resonemang som den Eksiö Hofgårdska perioden rör det sig också om en reaktiv och 

inkrementell förändring som inte förändrar redovisningens grundläggande form.   

Vad som istället är av större intresse är att det är en fyra års förskjutning från det att 

riksdaler riksmynt och ören införs i landet och det att bruket börjar tillämpa det i sina 

böcker. Även här ser vi alltså en viss tröghet i att anpassa redovisning till rådande 

förhållanden i omvärlden. Dock är det svårt att dra några större slutsatser om vad det 

beror på. Är det införandet av de nya mynten som tar tid att genomföra i handeln och 

därmed i brukets räkenskaper eller finns det helt enkelt en ovilja hos bruksledningen och 

bokhållaren att förändra? Faktumet att det kom ett efterföljande beslut som slog fast att 

samtliga offentliga räkenskaper från och med 1958 skulle föras enligt det nya 

myntsystemet, alltså tre år efter reformen, kan tolkas som att det var en tidskrävande 

process att på den här tiden byta ett helt lands myntsystem, vilken kan ses som en 

anledning till förskjutningen på fyra år för bruket.  

6.4.3.2 Byten av räkenskapsår 

Även under denna period skedde två förändringar vad gäller räkenskapsåret. Dock får 

dessa förändringar anses vara olika omfattande. Den första innebar bara en förskjutning 

av bokslutsdatum från 24 till 31 oktober medan den andra, vilken får anses mer 

omfattande, innebar en ändring till att redovisningsåret följde ett kalenderår vilket innebar 

att bokslutdatum flyttades till den 31 december. 

Förändringarna är svåra att knyta till produktionsteknisk utveckling. Som tidigare har 

argumenterats för kan användandet av ett brutet räkenskapsår mycket väl förklaras av 

säsongsvariationerna i brukets arbete, där masugnsarbetet minskade under vintern till 
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följd av kylan. Likt i den föregående perioden framkommer dock ingen information om 

att arbetsprocessen förändrades under perioden på ett sätt som kan antas ha förändrat 

dessa säsongsvariationer. Därför kan inte heller förskjutningarna av räkenskapsåret direkt 

kopplas till produktionsteknisk utveckling på detta sätt  

Vad gäller ägare och ledning går det likt i analysen av den föregående perioden att försöka 

knyta det till brukets ägare och bokhållare. Dock framkommer samma problem här med 

att utröna vem det faktiskt var som handhade bokföringen för varje enskilt bokföringsår.  

Istället går det att åtminstone spekulera i hur allmän redovisningsutveckling kan ha 

påverkat valet av redovisningsår, detta trots att inga sådan tendenser går att identifiera 

under faktorn allmän redovisningsutveckling som presenterats tidigare. Det förefaller 

nämligen, åtminstone om förändringen ses ur ett modernt perspektiv, som att bruket 

övergått till en nutida norm kring hur räkenskapsåret ska löpa, det vill säga enligt 

kalenderåret. 

Sammantaget framstår dock alla ovanstående förklaringar endast som spekulationer, utan 

direkt koppling till utvecklingen av de påverkande faktorerna under perioden. Enligt den 

framtagna modellen antas det därför vara oklart vilka faktorer som påverkade 

förändringarna av räkenskapsår. Förändringen betecknas dock som inkrementell då inga 

egentliga förändringar gjordes av formen av redovisningen, utan endast förskjutningar av 

de datum mellan vilka redovisningen fördes.  

6.4.3.3 Kassaböcker och journaler 

Införandet av kassaböcker och journaler innebar en drastisk utveckling av brukets 

redovisning. Det utgör nämligen den första utbyggnaden av den grundläggande teknik 

med kapital- och avräkningsbok som bruket hade tillämpat sedan 1775. Även om det är 

möjligt, eller snarare troligt då förordning angående handelsböcker och handelsräkningar 

från 1855 krävde det, att olika former av journalliknande kladdböcker tidigare användes 

har de tidigare inte inkorporerats och omnämnts i de två huvudböckerna av 

redovisningen. Dessutom innebar det den första möjligheten att faktiskt överblicka de 

pengar som kom in till bruket, vilket tidigare inte hade noterats i brukets böcker. Därmed 

betraktas det som en strategisk förändring. 

Däremot är det problematiskt att entydigt koppla de nya böckerna till en påverkande 

faktor. I grunden fylldes de nya böckerna inte med information från produktionen då de 
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snarare användes för att notera de löpande in- och utflödena av pengar och varor. Därför 

framstår det som långsökt att koppla det till en produktionsutveckling inom bruket. 

Däremot framstår det som intressant att de nya böckerna, och kanske framför allt 

kassaboken, började att användas under ägarskiftesperioden. Detta på grund av de många 

och distanserade ägare som bruket hade under perioden. Tidigare hade mycket av den 

information, exempelvis försäljningsinformation, som genom böckerna börjat redovisats 

reserverats för ägaren. Det är inte omöjligt att böckerna sågs som särskilt användbara då 

ägaren numer var aningen avkopplad från verksamheten som istället styrdes av 

bruksinspektören/bruksförvaltaren. Genom böckerna ökar nämligen insynen i delar av 

verksamheten som tidigare hållits dolda. På detta sätt kan en förklaring finnas i relationen 

mellan ägare och ledning. 

Vidare måste det naturligtvis påpekas att den typen av extraböcker som journalerna och 

kassaböckerna utgjorde hade kommit att bli en naturlig del i den allmänna 

redovisningsutvecklingen redan under den Aschanska perioden. Journaler hade dessutom 

varit en lagstadgad del av redovisningen sedan 1855 enligt förordningen angående 

handelsböcker och handelsräkningar. Det går därför inte att utesluta att Klavreströms bruk 

därför endast anpassade sig till den allmänna redovisningsutvecklingen genom införandet 

av de nya böckerna, utan snarare framstår det som en fullgod förklaring. Det framstår 

dock som besynnerligt att det gjordes först drygt 20 år efter att det blev en lagstadgad del 

av redovisningen för alla former av affärsverksamheter. Det är naturligtvis en möjlighet 

att sådana böcker fördes tidigare. Det bör dock understrykas att det var först 1875 

respektive 1877 som böckerna började att hänvisas till i kapital- och avräkningsboken. 

Om böckerna fördes innan dess gjordes alltså detta helt separat och utan samspel med 

kapital- och avräkningsboken. 

Det går också att föreställa sig möjliga förklaringar till att brukets omvärld och marknad 

drev på behovet av mer detaljerad och fristående information i nya böcker, exempelvis 

genom att antalet kunder och leverantörer ökar. En sådan tendens går dock inte att 

identifiera vad gäller Klavreströms bruk under ägarskiftesperioden. Snarare genomgick 

den småländska bruksföringen en kris. Bruksdöd, missväxt och utvandring utmärkte 

perioden vilket gör det rimligt att söka sig till andra förklaringar. 

Två möjliga förklarande faktorer till införandet av försäljningsjournal och kassabok går 

alltså att identifiera, brukets ägare och ledning samt den allmänna 
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redovisningsutvecklingen. Dessa framstår ha föregått de nya böckerna varför 

förändringen ses som reaktiv. 

6.4.3.4 Otydligare kontoordning 

Att ägarens konto under ägarskiftesperioden återigen blir ett konto i mängden är 

intressant. Med utgångspunkt i analysen som gjordes kring förändringen av 

kontoordningen under den Aschanska perioden, där det konstaterades att en möjlig 

förklaring kunde finnas i den nya involverade och inflytelserika ägaren, går det att finna 

en spegelvänd utveckling under ägarskiftesperioden. Detta inte bara genom att ägaren 

skiftar ett flertal gånger utan också att dess involvering i bruket minskar. Istället förefaller 

bruksinspektör och senare bruksförvaltaren ta en allt större ledande roll i bruket. Detta 

sammanfaller alltså med att kontoordningen i avräkningsboken övergår till att utgå från 

och inledas med bruksinspektören. Alltså betraktas förändringen vara reaktiv till följd av 

förändringar i brukets ägare och ledning och av sådant marginellt slag för redovisningens 

form att den benämns som inkrementell. Det skulle kunna argumenteras för att 

förändringen av kontoordningen kan ha varit en ren slumpmässig art, vilket naturligtvis 

inte kan kopplas till en påverkande faktor, eller att den uppstod till följd av att bokhållarna 

byttes vid bruket, vilket skulle falla under faktorn för ägare och ledning. 

Det förefaller dock troligare att det faktiskt var graden av ägarens involvering som 

påverkade denna förändring då de två förekommande skiftena i kontoordningen under 

den Aschanska perioden respektive Ägarskiftesperioden diskuteras tillsammans. 

Betraktade gemensamt tycks de nämligen styrka antagandena som gjorts om dem 

individuellt. De är nämligen spegelvända utvecklingar av varandra. Då ägaren under den 

Aschanska perioden tog en tydligare involverad roll i brukets verksamhet började denne 

också att porträtteras som det hierarkiska överhuvudet i avräkningsboken. När sedan 

ägarna under ägarskiftesperioden tog mer avståndstagande roller kom deras konton också 

i avräkningsboken att försvinna in i mängden. Sammantaget framstår det alltså som att 

ett av de starkare argumenten för att kontordningsförändringarna berodde på förändringar 

inom ägare och ledning är att de finns representerade under två perioder med likartad 

utveckling, om än åt motsatt håll. Med stöd av detta antas därför den förändrade 

kontoordningen bero på faktorn ägare och ledning. 
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6.4.4 Sammanställning Ägarskiftesperioden  

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Dubbla byten av 

värdeenhet  

Omvärld och marknad Inkrementell Reaktiv 

Byte av räkenskapsår Oklart Inkrementell Oklart 

Kassaböcker och 

journaler 

Ägare och ledning samt 

allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Reaktiv 

Otydligare 

kontoordning 

Ägare och ledning Inkrementell Reaktiv 

Tabell 5 

6.5 Tidiga Ekströmerperioden 1892 - 1930 

6.5.1 Redovisningsutveckling 

6.5.1.1 Nya böcker för bokföring 

En framträdande förändring under den tidiga Ekströmerperioden är att böckerna som 

utgjorde redovisningen bytte skepnad och omstrukturerades. Först och främst började 

dagböcker att användas år 1912. Dessa kom att ersätta journalen och kassaboken och hade 

samma funktion, det vill säga en plats för noteringar av de löpande transaktionerna. 

Dagböckerna blev därmed omfattande i antalet transaktioner och böckerna blev också 

fysiskt stora. Exempelvis kan nämnas att dagboken över åren 1912 och 1913 mäter 40x80 

cm. Dagbokens inträde i redovisningen innebar också att journalerna slutade att föras. 

Formen var dock inte identisk med journalens och kassabokens. En teknik med debet och 

kredit användes nämligen i dagboken. Detta genom att dagboken var uppbyggd i spalter 

för olika konton, exempelvis kassa, bank, kunder, leverantör, diverse etc. Varje 

transaktion noterades sedan med värden under relevant spalt. Exempelvis kunde ett inköp 

konteras i dagboken med en debitering av konto för diverse och en kreditering brukets 

kassa. 

Införandet av dagboken kom alltså att ha konsekvenser för hela det grundläggande system 

som hade existerat sedan 1775. Kontona i kapitalboken utökades till att innefatta inkomst- 

och utgiftskonton och den grundläggande redovisningen fokuserades till kapitalboken 

och dagboken. Intäkts- och kostnadskontona var dock stora till formen och intäkter och 

kostnader var sammanbundna, det vill säga bokfördes på samma konto. Tre intäkts- och 

kostnadskonton fanns, ett för varje verksamhet vid bruket. Just denna uppdelning av 

intäkts- och kostnadskontona i verksamheter, det vill säga ett konto för verkstaden, 
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lantbruket samt sågverksamheten vardera, kom att gälla i drygt tio år innan ett ytterligare 

skifte gjordes under vilket intäkterna och kostnaderna redovisades, uppdelat i olika slag, 

för hela bruket. Avräkningsboken kopplades alltså bort från kapitalboken och agerade 

endast som en modern reskontra där alla parter bruket handlade med fördes och varje 

individuell skuld och fordran redogjordes för. Vad som också går att notera är en skillnad 

i hur överföringarna från de löpande transaktionerna i dagböckerna görs till kapitalbok 

och avräkningsbok. Överföringar till kapitalboken summerades månadsvis medan 

överföringarna till avräkningsbok gjordes detaljerat för varje specifik transaktion. Alltså 

gjordes i grund och botten månadsbokslut av dagboken genom att varje konto 

summerades och sedan överfördes till kapitalboken. 

Redan 1893 hade fakturaböcker börjat föras. Fakturaböckerna kom snart att ersättas av 

försäljningsjournaler som byggde på samma systematik varför de beskrivs tillsammans. 

Dessa fördes självständigt utan egentliga kopplingar till den övriga bokföringen. 

Böckerna var uppbyggda i kolumner för brukets olika produkter. Posterna motsvarade 

brukets försäljning och infördes under relevant kolumn. För varje post noterades också i 

separata kolumner provision för den aktuella säljaren. Utöver detta fördes separat 

information för varor som gick under beteckningen konsignation. Detta innebar sannolikt 

varor som fanns till försäljning hos återförsäljare men som bruket fortfarande hade 

äganderätt över. Noteras bör att posterna i fakturabok/försäljningsjournalen inte 

innehåller någon form av anteckning över den köpande kunden och eventuella försök att 

härleda individuella transaktioner till kassabok/dagboken tvingas därför utgå ifrån 

försäljningsdatum och försäljningsvärdet. 

6.5.1.2 Avskrivningar 

Under den tidiga Ekströmerperioden syns också för första gången tecken på ett ur modern 

redovisningssynpunkt naturligt inslag, nämligen avskrivningar. Detta genom att ett 

specifikt konto benämnt just avskrivningar började upprättas i kapitalboken. Detta går att 

finna för första gången redan under det tidiga 1890-talet. Under de första åren noterades 

dock inga avskrivningar och kontot står helt utan anteckningar. Poster börjar förekomma 

från år 1896 då kontot fungerade som ett justeringskonto för brukets tillgångar och 

skulder. Noteras bör dock att årliga avskrivningar av specifika tillgångar och 

periodiseringar av kostnader inte gjordes under de första åren. Från 1910 fokuserades 

dock kontot som ett samlingskonto för regelbundna och årliga avskrivningar av brukets 
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tillgångar. De tillgångar som genomgående och regelbundet står noterade med 

avskrivningar är exempelvis kontona för maskiner, inventarier och verkstaden. Rent 

praktiskt gjordes detta genom att värdeminskningar för diverse tillgångar registrerades på 

avskrivningskontot den 31 dec, det vill säga bokslutsdatumet, och fördes med en 

spegelvänd kontering i ett kostnadskonto för den relevanta verksamheten via dagboken. 

Det är svårt att i efterhand tyda grunderna på vilka avskrivningsvärdena beräknades då 

inga sådana underlag står att finna i arkivet.  

6.5.1.3 Bokslutsprocessen 

Omkring 1900 började också gradvisa förändringar av bokslutsprocessen ske i brukets 

kapitalböcker. På grund av att förändringarna var just gradvisa och av mindre karaktär 

kommer den form som blev helt etablerad vid bruket från år 1912 att beskrivas nedan. 

Två nya konton benämnda ”specifikation av utgående balanserna å kunders konto” samt 

”specifikation av utgående balanserna å leverantörers konto” tillkom. Det första kontot 

utgör en sammanställning av brukets fordringar och det andra sammanfattar brukets 

skulder vid bokslutsdatumet. Detta har tidigare samlats under ett bokslutskonto benämnt 

balanskonto. Detta konto bibehölls även efter den omgjorda bokslutsproceduren men 

byter skepnad. Balanskontot användes istället för att sammanställa alla kontona i 

kapitalboken. Det vinst- och förlustkonto som tidigare hade upprättats bibehölls, om än i 

annan form. 

Den nya formen av vinst- och förlustkonto kom nämligen att från 1912 att innehålla vad 

som kan ses som en primitiv form av resultatredovisning. Detta genom att i specifika 

värden redovisa för resultatet i brukets tre primära verksamheter, det vill säga 

lantegendomen, sågverksamheten och verkstaden. Återigen faller detta konto under 

problematiken kring ofullständigheten i redovisningen. Resultatsiffrorna är visserligen 

transporterade från verksamheternas konton i kapitalboken men på grund av att 

intäktsredovisningen fortfarande var bristfällig är siffrorna svåra att värdera och lita på. 

Attman (1958) påpekar också att denna typ av resultatsiffror bör ses på med stor skepsis 

då den gamla synen om att förtjänsten var bruksägarens ensak fortfarande rådde och att 

riktigheten i siffrorna därför bör ifrågasättas. 

Vinst- och förlustkontot kom sedan att utvecklas än mer. Detta genom att redovisningen 

i verksamheter övergick till att bli redovisning av bruket i stort. I kapitalboken övergavs 

intäkts- och kostnadskonton för varje verksamhet till fördel för konton av olika slag, om 
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än i vissa fall uppdelade i för de olika verksamheterna. Detta gjorde att långt fler 

kostnadskonton förekom i kapitalboken. Vidare gav detta också en annorlunda 

utformning av bokslutets vinst- och förlustkontot som mer kan liknas vid en modern 

version av resultaträkning, med intäkter på debetsidan och kostnader på kreditsidan. 

Ovanstående stycke avser alltså det faktiska bokslutsarbetet i böckerna. Vidare började 

bruket att från år 1911 upprätta årsbokslut innehållande balansräkning, 

förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt en kopia av konto för vinst och förlust 

som presenterades vid bolagsstämman. Alla dessa dokument finns bevarade i 

Klavreströms bruks arkiv. De två första dokumenten liknar de moderna motsvarigheterna, 

det vill säga att förvaltningsberättelse innehöll styrelsens beskrivning av det gångna 

verksamhetsåret och revisorsberättelsen innehöll revisorns granskningsrapport. Hur den 

balansräkning som presenterades vid bolagsstämman upprättades är i efterhand inte helt 

enkelt att utreda. Balansräkningen är nämligen inte identisk med det balanskonto som 

skapades i kapitalboken vid bokslutsarbetet. Kontona i balansräkningen är färre, även om 

vissa poster är identiska, och det går att misstänka att vissa sammanslagningar av posterna 

på balanskontot har gjorts.  

6.5.2 Påverkande faktorer 

6.5.2.1 Produktionsteknisk utveckling 

I början av 1900-talet var Klavreström ett tämligen litet och omodernt bruk. Efter 1909 

specialiserade sig dock bruket främst på gjuteriverksamheten och omfattande 

moderniseringar gjordes av verksamheten, bland annat upprättades en helt ny verkstad 

där gjutningen kunde bedrivas. Till följd av satsningen på gjuteriverksamheten så togs 

också stångjärnshammaren ur bruk 1909. Något som också utvecklades under denna 

period var brukets egna sågverk och omfattningen av skogsavverkningen (Rydén, 2000). 

Till följd av att verksamheten stöptes om från förädling och framarbetning av tackjärn 

och stångjärn till gjuterivaror och skogsavverkning gjordes också organisationen om. I 

gjuteriverksamheten, där exempelvis spisar och kaminer producerades, arbetade bruket 

numer med rena slutprodukter varför en omgörning av produktutveckling krävdes. Inom 

bruket anställdes därför ingenjörer. Samtidigt hade bruket inget behov av 

sjömalmsbrytning då tackjärn inte längre framställdes och alltså kontrakterades inte 

längre bönder för detta. Istället skedde direkt inköp av råvaror enligt gjuteriets behov. 
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Dessutom behövde också skogsbruket personal. Genomgående genomgick bruket en 

relativt omfattande organisatorisk omställning under början av 1900-talet som en del av 

hela verksamhetens omvandling (Ekströmer I. , 1965). Av vad som fram går av 

styrelseprotokoll och förvaltningsberättelser i arkivmaterialet var denna modernisering 

och omstrukturering något som även pågick under stora delar 1910-talet. Detta för att 

ytterligare effektivisera arbetet och anpassa det till den nya gjutjärnstillverkningen. 1927 

utökade även bruket sin produktkatalog ytterligare med värmepannor och pumpar vilket 

kom till att bli en central del i bruket verksamhet. 

6.5.2.2 Ägare och ledning 

1893 köptes Klavreströms bruk av Johan Melcher Ekströmer som hade tidigare erfarenhet 

av bruksföring via sitt innehav av Fogelfors bruk (Rydén, 2000). Enligt sonen Ivar 

Ekströmer, som kom att överta skötseln av verksamheten från 1908, förvärvades 

Klavreströms bruk främst för den skog som fanns på ägorna och lite intresse fanns 

egentligen för järnverksamheten (Ekströmer I. , 1965). Johan Ekströmer involverade sig 

inte närmare i skötseln av bruket utan överlät denna till bruksförvaltaren. När sedan Ivar 

tog över verksamheten var han i stor utsträckning delaktig i bruket och genomförde ett 

omfattande effektiviserings- och moderniseringsarbete. Ivar var också drivande i frågan 

att göra bruket till ett aktiebolag (Ekströmer I. , 1965). Aktiebolag kom också bruket att 

bli år 1911 (Sveriges Industriförbund, 1967). Ivar kom att förvärva alla aktier i bolaget 

från sin far år 1916 (Ekströmer I. , 1965). 

Hela bruket genomgick alltså under perioden en ganska omfattande förändring av 

organisationen och verksamheten. Detta gäller dels, vilket redan har beskrivits, 

produktionen, men också försäljningen. I avräkningsböckerna för perioden börjar 

anställda försäljare vid bruket att förekomma. Dessa konton liknar de för övriga anställda 

och innehåller poster med anteckningar om löneutbetalningar etc. 

6.5.2.3 Omvärld och marknad 

Den småländska bruksdöden gjorde att Klavreströms bruk vid starten av den tidiga 

Ekströmerperioden hade långt färre konkurrenter i sin absoluta närhet och med liknande 

verksamhet än ett halvsekel tidigare. De flesta skiftade sin verksamhet mot 

glastillverkning, mekanisk industri eller trä- och pappersindustri eller, vilket också 

förekom i stor utsträckning, la ner sina verksamheter helt (Rydén, 2000). Vidare började 
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modernare industrier också att etablera sig i Småland, inte sällan i de gamla brukens 

lokaler. De gamla brukssamhällena kännetecknades också omkring sekelskiftet 1900 av 

slitningar mellan den gamla brukskaraktären och det nya samhället. De tidigare stängda 

brukssamhällena öppnades upp dels genom nya företag och arbetsgivare men också 

genom bättre infrastruktur och rörlighet mellan samhällena (Nordström, 2000). Detta 

gällde även Klavreström där Johan Ekströmer var nära involverad i den järnväg som lades 

1893-1894 och kopplade orten till Växjö (Ekströmer I. , 1965). I Klavreströms bruks arkiv 

finns en stor mängd bevarade handlingar kring byggandet av just järnvägen. 

Under denna period skedde som nämnts stora omdaningar på bruket vilket bland annat 

ledde till att bruket började specialisera sig på gjutgods. Detta innebär att de 

omvärldsfaktorer som påverkar bruket också skiftar. Faktorer som krig och politiska 

konflikter vad gäller tullar och andra handelshinder spelar nu mindre roll i och med att 

bruket blev mer avkopplat från den globala järnmarknaden och viktigare blev istället den 

inhemska marknaden och ekonomin. Den stora industrialiseringen som anses börja på 

1850-talet i Sverige fortsatte in i denna period och fram till första världskriget i tämligen 

oförändrad takt.  Detta innebar en hög tillväxttakt och en större betydelse av den 

industriella sektorn för den svenska ekonomin. Vad som ofta lyfts fram som en viktig 

faktor för denna utveckling i Sverige är inkomstökningen som kom att ske inom 

jordbruket. Denna ökning kom att leda till ökad efterfråga på konsumtionsvaror och 

produktionsmedel. Sverige hade också en lång period av stigande reallöner från 1870 till 

1914 som ledde till att efterfrågan på den inhemska marknaden ökade. Vad som också 

lyfts fram som en viktig faktor till det gynnsamma ekonomiska läget för Sverige var 

byggnationen av järnvägen som ledde bland annat till minskade transportkostnader och 

ökande inkomster för företagen. Järnvägen ledde också till större tillgänglighet för varor 

och gods (Magnusson, 2010). Klavreströms bruks övergång till tillverkning av 

produktionsvaror sammanföll alltså med en allmän sådan trend i Sverige. Den goda 

trenden och tillväxten avbröts dock abrupt i och med första världskrigets utbrott, även om 

Sverige genom sin neutralitet besparades stora delar av de mänskliga och ekonomiska 

förlusterna. Efter första världskrigets slut var den industriella tillväxten svag vilket höll i 

sig ändra fram till denna periods slut och en bit in på den sena Ekströmska perioden. 

(Magnusson, 2010) 
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Under perioden tillkom också ny lagstiftning som hade direkt inverkan på bruket. 1895 

kom en aktiebolagslag i Sverige att ersätta den Kongl. Förordningen om lag om 

aktiebolag. Denna lag var påverkad av tysk rätt, till skillnad från den förra som var mer 

påverkad av fransk rätt, vilket kom att leda till ett mer normativt system. Lagen innehöll 

bland annat regler om bolagets bildande och innehållet i bolagsordningen men även 

föreskrifter om bolagets aktiekapital (Svernlöv, 2008). Aktiebolagslagen från 1895 kom 

dock ganska snabbt, redan år 1910, att ersättas av en ny lag. Syftet med den nya lagen var 

bland annat att skydda aktieägarna mot att styrelsen misskötte sin ställning och att ge 

minoritetsägarna större skydd gentemot den starkare majoriteten (Svernlöv, 2008).  

6.5.2.4 Allmän redovisningsutveckling 

Aktiebolagslagen från 1895 innehöll också regler som var direkt knutna till redovisning. 

Enligt den nya lagen var styrelsen tvungna att presentera en förvaltningsberättelse och en 

balansräkning på den årliga bolagsstämman. Balansräkningen skulle skickas in för 

publicering i den nationella kungörelseskriften Post- och Inrikes Tidningar. Det fanns 

dock fortfarande inga krav på resultaträkning eller en mer detaljerad beskrivning hur den 

presenterade balansräkningen skulle se ut (Nilsson & Smiciklas, 1993). Ytterligare regler 

infördes i och med aktiebolagslagen från år 1910, bland annat vad gällde balansräkningen. 

Bland annat förbjöds övervärderingar av företagets tillgångar och istället skulle det lägsta 

av anskaffningsvärde och verkligt värde användas. Nytt i aktiebolagslagen 1910 var också 

att anläggningstillgångar som minskade i värde var tvungna att skrivas av (Nilsson & 

Smiciklas, 1993). 

Vad gäller bokföringens reglering kom vad som kallas Sveriges första riktiga 

bokföringslag 1929 (Nilsson & Smiciklas, 1993). Lagen fastslog bland annat att 

bokföringen skulle ske på ett sådant sätt så att den följde allmänna bokföringsgrunder och 

ett iakttagande av god köpmanssed. Lagen slog också fast att förutom 

förvaltningsberättelsen och balansräkningen skulle nu också en vinst- och förlusträkning 

upprättas och skickas in till Kungliga Patent och registreringsverket istället för att som 

tidigare endast publiceras i Post- och Inrikes Tidningar (Hemberg & Sillén, 1966). 
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6.5.3 Analys 

6.5.3.1 Förändrad bokslutsprocess - Balansräkning 

Den förändrade bokslutsprocessen innebar en omstrukturering av det bokslutsarbete som 

tidigare gjordes. De båda kontona för utgående balanser för kunder respektive 

leverantörer är i grund och botten ingen ny företeelse för bruket. Den här typen av 

sammanställning av brukets fordringar och skulder gjordes även hundra år tidigare om än 

under ett samlat konto. Sammanställningen av saldona från kapitalboken under kontot 

benämnt balanskonto är inte heller en helt ny företeelse. Tidigare gjordes dock detta under 

två konton varför inventariekontot i och med förändringen försvann ur bokslutsprocessen 

Det går att identifiera möjliga faktorer som drivit fram den förändrade bokslutsprocessen. 

Att bruket i övergången till aktiebolag började upprätta och presentera dokument, 

däribland balansräkning, ter sig som naturligt när den aktuella lagstiftningen för perioden 

betänks. Lagen föreskrev helt enkelt att dessa dokument upprättades av aktiebolag och 

bruket blev därmed tvungna att anpassa sig till detta. Denna typ av lagar omfattas av 

faktorn för allmän redovisningsutveckling och därför antas den ha haft en drivande roll i 

denna förändring. 

Trots att offentliggörandet av informationen var en tydligt ny företeelse är den rena 

redovisningstekniska förändringen inte omvälvande. Bruket hade fört samma typ av 

redovisning sedan starten av bruket och även om kontonamn och strukturer förändrades 

anses förändringen inte vara tillräckligt omfattande för att betraktas som annat än 

inkrementell. Vidare skedde övergången tydligt i samband med övergången till 

aktiebolag och de regler som bruket i och med detta var tvungna att tillämpa och 

förändringen betraktas därför som reaktiv. 

6.5.3.2 Förändrad bokslutsprocess – Vinst- och förlustkonto 

Den nya formen på vinst- och förlustkontot och inkluderandet av detta i årsbokslutet är 

intressant då detta inte framtvingades av aktiebolagslagen. Överhuvudtaget fanns i 

aktiebolagslagen ännu inga krav på resultatredovisning, vilket vi vill argumentera att det 

nya vinst- och förlustkontot faktiskt representerar. Trots den tveksamhet som måste riktas 

mot riktigheten i siffrorna, särskilt enligt en modern definition av ordet resultat, går det 

att se en ny form av medvetenhet och önskan om att klargöra och redogöra hur bruket 

presterade och vilka delar av arbetet som var lönsamma. Detta genom att vinst- och 
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förlustkontot delade upp brukets tre verksamheter, det vill säga verkstad, lantegendom 

och sågverksamhet. Möjligen markerar detta en övergång inom brukets redovisning i 

synen på hur kostnader knyts. Tidigare gjordes detta till varje person som utförde 

handlingen. Tillverkningen redovisades genom att varje steg i processen knöts med en 

självkostnad till personen som utförde steget. Det nya vinst- och förlustkontot visar också 

på en kostnadsföring, fast för de olika verksamheterna inom bruket och inte varje 

individuell person. Möjligen markerar alltså den nya bokslutsprocessen en övergång från 

kostnadskontroll för den individuella arbetaren vid bruket till de olika verksamheterna 

vid bruket och också bruket i stort. Detta blir än mer tydligt då resultatredovisningen 

senare tar ett ytterligare steg och bruket slutar att endast redovisa för varje verksamhet 

utan istället ökar antalet intäkts- och kostnadskonton och redovisar för bruket i stort. 

Aktiebolagslagen stipulerade alltså fortfarande inga krav om resultatredovisning som kan 

anses ligga i linje med brukets nya bokslutsarbete och den nya formen på vinst- och 

förlustkontot. Detta innebär dock inte att den allmänna redovisningsutvecklingen inte 

betraktas som en påverkande faktor. Det må möjligen vara ett teleologiskt felsteg att se 

brukets nya bokslutrutiner som mer moderna, eller åtminstone mer förenliga med ett 

nutida perspektiv. Detta till trots innebar förändringen brukets första form av enklare 

resultatredovisning. Det framstår som att bruket i och med det nya vinst- och förlust-

kontot tar steg från sin klassiska ansvarsredovisning på individnivå till att på ett 

övergripligt plan mäta företaget och dess verksamheter. Detta ligger i linje med en allmän 

redovisningsutveckling mot resultaträkning som skedde under 1900-talet varför det inte 

går att utesluta detta som en påverkande faktor. 

Vidare kan valet att redovisa för de olika verksamheterna mycket väl kopplas till faktumet 

att bruket tydligt utvecklade fler och tydligare separerade verksamheter under perioden. 

Övergången från järnframställning till tillverkning av slutprodukter och utökad 

skogsavverkning ledde till att bruket hade tre uttalade och skilda verksamheter. Den 

produktionstekniska utvecklingen sammanföll alltså med den förändrade 

bokslutsprocessen och skapandet av vinst- och förlustkontot och kan inte uteslutas som 

en drivande faktor till detta. Det skulle kunna argumenteras för att upprättandet av vinst-

och förlustkontot följdes av en vilja, i och med övergången till aktiebolag, bland 

företagets aktieägare att få en större insyn i bruket. Vad som dock måste betänkas är att 

aktierna vid den här tiden centrerades till familjen Ekströmer och senare endast Ivar 
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Ekströmer, som kan förväntas ha haft en god insyn i händelserna i bruket då Ivar 

Ekströmer aktivt drev det. 

Det är visserligen en gradvis utveckling och förändring av det allmänna bokslutsarbetet 

som sker under perioden men vinst- och förlustkonto presenterar samtidigt en helt 

annorlunda syn på vad redovisningen innehåller, nämligen kostnadsföring och 

resultatföring på företagsnivå. Till följd av detta helt annorlunda perspektiv ses 

förändringen vara av så omfattande grad för redovisningsformen att den betecknas som 

strategisk. I och med att både den produktionstekniska utvecklingen och den allmänna 

redovisningsutvecklingen identifierats som möjliga påverkande faktorer är det dock svårt 

att entydigt bestämma huruvida förändringen var reaktiv eller proaktiv. Detta dels då ett 

flertal möjliga faktorer har identifierats men också då den allmänna 

redovisningsutvecklingen här inte kan konkretiseras till en specifik startpunkt utan 

snarare är en generell tendens. 

6.5.3.3 Avskrivningar 

Som nämnts var det under denna period som avskrivningar började förekomma i brukets 

räkenskapsböcker. Introduktionen av avskrivningar kom dock att ske över en period på 

flera år. Efter det att avskrivningskontot hade börjat introduceras i kapitalboken var det 

först 1896 som det börjades bokföras transaktioner på kontot. Som nämnts tidigare 

fungerade det då mer som ett justeringskonto för brukets tillgångar och skulder. Istället 

var det först 1912 som kontot började användas som ett modernt avskrivningskonto med 

årliga avskrivningar på brukets tillgångar. Det tog alltså knappt 20 år från det att ett 

avskrivningskonto introducerades till att det började användas på ett sätt som liknar den 

moderna tekniken. 

Att det redan under 1890-talet förekom ett konto som benämndes avskrivningar men där 

inga transaktioner noterades kan tolkas på ett flertal sätt. Möjligen var det så att synen på 

vad avskrivningars syfte var annorlunda när bruket för första gången tog upp det i 

kapitalboken. Detta skulle dock inte förklara varför kontot överhuvudtaget inte användes 

under de första åren. Snarare troligt är kanske att bruket tog till sig en extern 

redovisningsteknik som de inte besatte den praktiska kunskapen att hantera vilket skulle 

kunna förklara varför kontot stod oanvänt under ett antal år. Det går inte heller att bortse 

från hur tätt dessa förändringar skedde med övergången till att bruket blir aktiebolag och 

de nya regler de var tvungna att följa gällande redovisning. Den moderna formen av 
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avskrivningar går att finna böckerna från år 1912 och bruket blev aktiebolag 1911. Det 

framstår alltså som troligt att bruket anpassade sig till en allmän redovisningsutveckling 

där avskrivningar började bli en förespråkad teknik och företeelse, särskilt som 

aktiebolagslagen från 1910 presenterade nya regler för tillgångsvärderingar och 

avskrivningar. 

Avskrivningar som fenomen innebär en periodisering av kostnader vilket framför allt ter 

sig som en nödvändighet då företags kapitalkrävande investeringar ökar. Edwards (1989) 

beskriver exempelvis en ökning av den här typen av redovisning under den 

kapitalkrävande utbyggnaden av järnvägen i England. Det skulle därmed kunna tänkas 

att avskrivningar introducerades i Klavreströms bruk till följd av stora och långsiktiga 

investeringar i bruket och dess produktionsutrustning. Som framkommer av faktorn för 

produktionsteknisk utveckling ovan gjordes dock inte i någon större utsträckning sådana 

investeringar i Klavreströms bruk. Bruket var under 1890-talet omodernt och större 

investeringar började först att göras 15 år efter det att avskrivningar började att 

förekomma i brukets böcker. Därför förefaller det osannolikt att produktionsteknisk 

utveckling drev fram införandet av avskrivningar.  

Vad gäller ägare och ledning är det visserligen så att dessa naturligtvis hade en nära 

koppling till beslutet att börja med avskrivningar, exempelvis genom att den 

bokföringsansvariga tog det aktiva beslutet att börja med det. I slutändan är dock ett 

sådant beslut troligare att vara en anpassning till en allmän redovisningsutveckling än ett 

självständigt beslut från bokhållaren. 

Det kan vara värt att betänka om införandet av avskrivningar också hade ett större värde 

för Klavreströms bruks redovisning. Den äldre formen av bruksredovisning har i den här 

studien kallats för ansvarsredovisning med syfte att klargöra vad som sker i bruket och 

vem som har ansvar för detta. Införandet av avskrivningar kan tolkas som en övergång 

till en annan form av redovisning, nämligen en redovisning som tar ett längre perspektiv 

över flera år och som möjliggör en ur ett modernt perspektiv mer korrekt 

resultatredovisning och värdering av företagets tillgångar. Detta då avskrivningar och 

periodiseringar av kostnader naturligtvis leder till att kostnaderna fördelas över flera år 

och därigenom påverkar resultatet. 
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Innebörden av att införa avskrivningar i räkenskaperna betraktas vara av den karaktären 

att det går att kategorisera förändringen som strategisk. Anledningen till detta är dels den 

rent tekniska aspekten där avskrivningar måste anses vara en helt främmande 

redovisningsteknik enligt brukets tidigare metod. Framför allt ses förändringen som 

strategisk då införandet av avskrivningar, vilket har argumenterats för ovan, markerar ett 

skifte från den tidigare ansvarsredovisningen. Förändringen ses som reaktiv och som en 

anpassning efter en allmän redovisningsutveckling. 

6.5.3.4 Införandet av dagböcker 

Dagboken markerar en omfattande förändring i historien om redovisningen hos 

Klavreströms bruk genom att formen hos kapitalboken och avräkningsboken skiftade och 

förenades med dagboken. Dagbok och journal går naturligtvis att betrakta som synonymer 

men vad som här är intressant är inte namnbytet som sådant, utan förändringen av 

redovisningstekniken och relationsförskjutningen till de andra böckerna. Detta innebär 

också att införandet av dagböcker betraktas som en systematisk förändring av 

redovisningen enligt den teoretiska modellen. Vidare innebär det också att det gamla 

systemet med ansvarsredovisning förenades med en annan, möjligen nyare, form. Vad 

detta medförde i termer av kostnads- och resultatredovisning diskuteras vidare under 

analysen av den förändrade bokslutsprocessen och vinst- och förlustkontot. Istället går 

det att konstatera att dagboken tog en central del i bokföringsarbetet. Detta gäller inte 

bara som den mest frekvent använda boken innehållande de löpande transaktionerna som 

de övriga böckerna upprättades efter, utan också som den mest framträdande boken 

bredvid kapitalboken. I och med dagbokens inträde i redovisningen avskiljdes 

avräkningsboken från kapitalboken och förpassades till att bli en ren reskontra, en 

förteckning över brukets ekonomiska relation till varje part där det framför allt gick att 

löpande överblicka varje individuell parts skulder och fordringar. Möjligen går det även 

att ana en viss konservatism och ovilja att helt överge det tidigare systemet i införandet 

av dagböckerna i och med att kapitalböckerna och avräkningsböckerna behölls, om än 

gjordes om. 

De faktorer som kan ha drivit fram dagbokens intåg i Klavreströms bruks redovisning bör 

också diskuteras. Införandet av dagbok går att härleda till år 1912, det vill säga året efter 

att bruket gjordes om till aktiebolag. Inom aktiebolagslagen, som bruket numera behövde 

följa, går inte att finna ytterligare eller mer detaljerade regler gällande dagbok och journal 
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utöver de bruket redan följde innan övergången till aktiebolagsformen. Detta innebär 

dock inte att införandet av dagboken nödvändigtvis inte påverkades av brukets övergång 

till aktiebolag. Detta då de flertalet förändringar som skedde vid den här tiden inte kan 

betraktas ensamma. Som redan nämnts var bruket tvungna att omstrukturera sin 

redovisning för att enligt lagen kunna upprätta en korrekt balansräkning med korrekta 

tillgångsvärderingar. Dagböckerna framstår som en nödvändig del för att kunna realisera 

denna anpassning till den allmänna redovisningsutvecklingen. 

Möjligen finns en inte helt ologisk händelsekedja av de ovanstående förändringarna under 

den tidiga Ekströmerperioden. För att bruket skulle kunna upprätta en korrekt 

balansräkning med korrekta tillgångsvärderingar krävdes möjligheten att göra 

avskrivningar av tillgångar. Detta krävde i sin tur en kostnadsredovisning vilket krävde 

en omgjord kapitalbok och tillägg av kostnadskonton. Detta skapade en situation där all 

redovisning kunde föras inom kapitalboken som numer innehöll både tillgångs- och 

skuldkonton samt intäkts- och kostnadskonton. Detta förändrade relationen mellan 

kapitalboken och avräkningsboken där den senare förpassades till att bli mer av en 

reskontra. Dagboken skulle därmed ha kunnat vara en naturlig följd av denna kedja där 

den löpande bokföringen av händelserna som sedan skulle antecknas i kapitalboken 

kunde föras. På detta sätt blir det också en reaktiv och strategisk förändring driven av den 

allmänna redovisningsutvecklingen 

6.5.3.5 Införandet av försäljningsjournal 

För att överhuvudtaget kunna spekulera kring de faktorer som bidrog till brukets val att 

börja föra försäljningsjournal bör försäljningsjournalens värde klargöras. Böckernas 

avsaknad av koppling till den andra bokföringen och faktumet att informationen om varje 

försäljning är bristfällig, exempelvis genom att kunden inte registrerades, tyder på att 

försäljningsjournalen hade en specifik uppgift. Vad som faktiskt finns i boken är utförlig 

information om vem säljaren för varje vara var samt eventuell provision eller 

konsignation. Det är så att säga snarare fokus på hur försäljningen gick till än själva 

försäljningen i sig. Därför ses det som sannolikt att försäljningsjournalen främst fördes 

för att registrera vilken del och vilka säljare inom organisationen som var mest effektiva 

och också vilken ersättning dessa skulle ha. 

Den efterföljande frågan blir då naturligtvis vilka behov i Klavreströms bruk som kunde 

ha föranlett valet att börja upprätta försäljningsjournaler? Vad som framgår tydligt är att 
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brukets verksamhet inför och under den tidiga Ekströmerperioden förändrades i grunden. 

Tillverkningen stöptes om och bruket började att producera slutprodukter i form av spisar 

etc. istället för tackjärn och stångjärn. I och med detta skiftade också brukets kunder. 

Tidigare hade bruket sålt sina varor till andra bruk eller via omliggande städers 

handelshus till andra företag. Nu kom detta istället att innebära försäljning av 

slutprodukter till återförsäljare eller direkt till slutkund. Med en mer utspridd kundbas och 

egna anställda säljare uppstår helt plötsligt behovet att bokföra varje försäljning, 

eventuellt med tillhörande provision. Sammantaget är det problematiskt att entydigt 

koppla Klavreströms bruks användande av försäljningsjournal till en specifik faktor. Den 

produktionstekniska utvecklingen med ökad tillverkning av slutprodukter kom att 

omstöpa hela försäljningsdelen av verksamheten. I och med att 

försäljningsorganisationen inte kan anses falla inom brukets produktionstekniska 

utveckling, då det enligt den använda definitionen inte innefattas i framställandet av 

produkten, klassificeras den enligt modellen under faktorn för ägare och ledning. Vidare 

går det inte heller att förbise att denna omstöpning av verksamheten sammanföll med att 

Ivar Ekströmer tog över skötseln av bruket vilket motsvarar ytterligare en påverkan från 

ägare och ledning. Det går alltså att identifiera en samverkan i den produktionstekniska 

utvecklingen och ägare och ledning i införandet av försäljningsjournaler vid Klavreströms 

bruk. 

I och med att införandet av försäljningsjournalerna föregås av dessa omfattande 

förändringar inom bruket, vilka också identifieras som påverkande ses det som en reaktiv 

redovisningsutveckling. Det kan dock diskuteras om den bör ses som en inkrementell 

eller strategisk förändring. Det går visserligen inte att argumentera för att det är en mindre 

förändring eller anpassning av den metodik som fanns sedan tidigare, vilket är den 

använda definitionen av den inkrementella förändringen i den här studien, då den typen 

av provisionsredovisning inte förekom tidigare. Å andra sidan går det därför inte heller 

att säga att det är en omstörtande förändring då den tidigare metodiken endast är utbyggd 

och inte omgjord, vilket gör att det näppeligen kan ses som strategisk enligt den använda 

definitionen. I slutändan utgör införandet av försäljningsjournaler en utbyggnad av den 

tidigare redovisningen och ett tillägg i den information som var möjlig att föra varför det 

betecknas som en inkrementell förändring. 
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6.5.4 Sammanställning tidiga Ekströmerperioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Förändrad 

bokslutsprocess – 

Balansräkning 

Allmän 

redovisningsutveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Förändrad 

bokslutsprocess – 

Vinst- och 

förlustkonto 

Produktionsteknisk 

utveckling samt allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Oklart 

Avskrivningar Allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Reaktiv 

Införandet av 

dagböcker 

Allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Reaktiv 

Införandet av 

försäljningsjournal 

Produktionsteknisk 

utveckling samt ägare 

och ledning 

Inkrementell Reaktiv 

Tabell 6 

6.6 Sena Ekströmerperioden 1931 - 1970 

6.6.1 Redovisningsutveckling 

Som diskuterades i den empiriska metoden finns sannolikt ett visst bortfall av material ur 

arkivet under den sena Ekströmerperioden. Det empiriska materialet minskar därmed 

gradvis under perioden. 

6.6.1.1 Övergång från kapitalbok till huvudbok 

Kapitalboken genomgick mindre förändringar under den första delen av den sena 

Ekströmerperioden. Det förekom vissa namnbyten på konton, vissa tillägg och 

borttagningar av produktionskonton samt vissa omstruktureringar av kontona. Detta 

utmynnade i en omfattande förändring då den andra grundpelaren i brukets initiala 

redovisningsteknik, det vill säga kapitalboken, helt slutade att användas år 1953. Från 

1954 började istället en huvudbok att föras. Utöver vissa estetiska skillnader i hur 

böckerna såg ut går det i och med detta skifte också att notera en ganska avgörande 

förändring i kontostruktur och kontoplan, vilket kommer att utvecklas nedan. 

Till skillnad från kapitalboken gavs varje konto i huvudboken ett nummer. Genom en 

närmare studie av dessa nummer går det att tyda en viss systematik i hur kontona 

numrerades. Följande exempel är tagna ur Klavreströms bruks huvudbok för året 1954. 

Tillgångs- och skuldkonton inleddes med siffran 0. Därefter byggdes varje nummer 

vidare så att varje konto gavs ett unikt nummer. Tillgångskontona byggdes vidare från 
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001 upp till 049 varför exempelvis ett konto benämnt ”Anläggningstillgångar 

jordbruksfastigheten” bar kontonummer 001. Utbyggnaden av kontona sträckte sig som 

mest till femsiffriga nummer vilket ledde till att kontot ”Förskottsavlöningar” bar 

kontonummer 04162. Skuldkonton löpte på liknande sätt från 051 till 099. 

Kostnadskonton gavs nummer mellan 10 och 19 med tillhörande påbyggnader. 

Intäktskonton löpte mellan 80 och 89 med eventuella påbyggnader. Till sist gjordes 

bokslutsarbetet på konton som började på siffran 9. 

6.6.2 Påverkande faktorer 

6.6.2.1 Produktionsteknisk utveckling 

Ur brukets förvaltningsberättelser går att tyda den produktionstekniska utvecklingen 

under perioden. För att ytterligare effektivisera driften av bruket och för att följa med i 

utvecklingen installerades en ny kupolugn 1935. Av vad som också framgår av 

förvaltningsberättelsen 1940 drabbades bruket av följderna från andravärldskriget. Detta 

genom svag efterfrågan på deras befintliga produkter. Som svar på detta försökte man 

bland annat utveckla produktionstekniken för att kunna tillmötesgå de krav som ställdes 

för att få göra krigsleveranser. Styrelsen tvingades dock konstatera att den typen av 

omställningar var omöjliga då brukets utrustning helt enkelt inte lämpade sig för 

produktion till det militära. 

Vidare försök gjordes dock med civila produkter. Bland annat utvecklade bruket en 

plåtverkstad där bland annat gengasaggregat och lågtryckspumpar till industri och hushåll 

tillverkades. Dessa försök till att utöka verksamheten visade sig dock inte lönsamma och 

lades ner tämligen omgående. I förvaltningsberättelserna efter krigsslutet går att finna att 

produktionen återgick, efter omfattande strejker under våren 1945, till att fokuseras till 

spisar och värmepumpar. 

6.6.2.2 Ägare och ledning 

Under hela den sena Ekströmerperioden och fram till att bruket lades ner 1970 var det 

familjen Ekströmer som ägde och drev bruket. Under stora delar av denna tid satt, precis 

som tidigare, Ivar Ekströmer som VD och styrelseordförande. Detta går att uttyda genom 

att förvaltningsberättelserna undertecknades av denne. Senare kom han dock att 

överlämna VD-posten till sin son Carl Johan Ekströmer. Ivar var dock fortfarande nära 

involverad i brukets förvaltning vilket han var ända till sin död 1958. Precis som under 
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den tidigare perioden var brukets ledning måna om att utveckla och effektivisera 

verksamheten. Detta inte minst under de svåra åren under andra världskriget då som 

nämnts satsningar på att utveckla och anpassa driften till de nya förhållandena gjordes. 

Efter Ivar Ekströmers död 1958 går det i förvaltningsberättelserna att se en förskjutning 

av drivandet av Klavreströms bruk bort från Ekströmerfamiljen. Carl Johan Ekströmer 

behöll visserligen VD-posten under hela 1960-talet men övriga styrelseposter kom att 

besättas av personer utanför familjen. Arkivet löper fram till 1970 varefter bruket 

avyttrades. Köpare av Klavreströms bruk var Norrahammars bruk (Rydén, 2000). 

6.6.2.3 Omvärld och marknad 

Som nämndes under den tidiga Ekströmerperioden började denna period som den förra 

slutade, nämligen med svag ekonomisk tillväxt i landet. Läget kom dock att förändras och 

från 1933 och ända fram till krigets utbrott 1939 var goda år för den svenska järnindustrin 

med god efterfrågan och stigande priser. I och med andra världskriget utbrott förändrades 

dock situationen rejält. Tiden under kriget präglades av hushållning med råvaror och 

bränsle och även stigande priser. Vilket ledde till dåliga förhållanden för stål- och 

järnindustrin och den allmänna produktionen (Söderlund & Wretblad, 1957).  

Det var inte bara stål- och järnindustrin som stod inför svårigheter under andra 

världskriget utan hela den ekonomiska situationen för Sverige var ansträngd. Andra 

världskriget var en period då konsumtionen och exporten för landet sjönk. Regleringar 

och begränsningar hade också införts på viktiga råvaror och bränsle etc. Vad som även 

skedde var att produktionen styrdes och byggnadssektorn kontrollerades och vissa år 

rådde det dessutom totalt byggförbud. Efter kriget kom dock trenden att vändas tämligen 

snabbt, särskilt då Sverige var välbehållet i jämförelse med övriga delar av Europa. Från 

början av 1950 gick Sverige in i en period med stark tillväxt. 1950 och ända fram till den 

sena Ekströmerperiodens slut kännetecknades av produktionsutveckling inom industrin 

där framgångsrika branscher var metall- och verkstadsindustrin men även 

pappersindustrin (Magnusson, 2010). 

Vad gäller lagar och regler under denna period kom 1910 års aktiebolagslag att ersättas 

av 1944 år aktiebolagslag vilken dock inte trädde i kraft förrän 1948. Anledningen till att 

initiativet för en ny aktiebolagslag togs var bland annat på grund av de brister i lagen som 

uppdagades i och med Kreugerkraschen. I den nya lagen kom bland annat formen för 
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bolagsbildning, publicitet angående bolaget och reglerna angående kapitalinsatser att 

skärpas. Vad som också var nytt med denna lag var att för första gången kom krav om 

kompetens och ansvarsfördelning mellan den verkställande direktören och styrelsen 

(Svernlöv, 2008). 

6.6.2.4 Allmän redovisningsutveckling 

Under det sena 1940-talet och tidiga 1950-talet utgavs ett flertal normalkontoplaner. 

Dessa kontoplaner gavs ofta ut för specifika branscher eller sektorer inom näringslivet 

varför det går att finna normalkontoplan för pappersindustrin från 1949 (Svenska 

Pappersbruksföreningen, 1949), för elverk från 1951 (Svenska Elverksföreningen, 1951) 

och dagstidningar 1951 (Svenska Tidningsutgivareföreningen, 1951) bland annat. 

Normalkontoplaner utvecklades främst för att öka systematiken i organisationen av de 

konton som affärshändelser noterades på. Genom normalkontoplaner erbjöds ett 

standardiserat utbud av typiska konton som kunde bygga upp ett företags redovisning. 

Till följd av att likartade företag genomgick likartade transaktioner gavs olika 

normalkontoplaner ut, exempelvis normalkontoplaner för en specifik bransch eller sektor 

inom näringslivet. Utifrån denna givna systematik stod företag sedan fria att modifiera 

planen enligt eget tycke och behov (Sternberg, 1954). 

För den mekaniska verkstadsindustrin upprättades av Mekanförbundet också en 

normalkontoplan, hädanefter kallad M-planen. Denna kontoplan kom 1945 att publiceras 

som norm för den mekaniska verkstadsindustrin. M-kontoplanen består av två olika 

redovisningsformer, nämligen affärsbokföring och självkostnadsbokföring. 

Affärsbokföringen innefattar affärshändelser som sker under året med utomstående 

parter, till exempel kunder, leverantörer och löntagare etc. Affärsbokföringens uppgift är 

således att ge en bild över företagets ekonomiska ställning och resultat. Vad gäller 

självkostnadsbokföringen avser den händelser som sker inom företaget, till exempel 

kostnader för tillverkade och sålda produkter (Sternberg, 1954).  

I M-kontoplanen betecknas kontona med siffrorna enligt decimalsystemet från 0 till 9. 

Första siffran anger vilken kontoklass det rör sig medan andra siffran betecknar vilken 

kontogrupp som berörs.  Med hjälp av den efterföljande tredje siffran indelas 

kontoklasserna och grupperna in i olika konton som kan, om så önskas, ökas ytterligare 

med en fjärde siffra. För affärsbokföringen är det klasserna 0,1,8 och 9 som berörs, där 

kontoklass 0 innehåller förändringar i tillgångar, skulder och eget kapital. Under 
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kontoklass 1 redovisas inköp, löner och andra anskaffningar som skett under året. 

Försäljning och dylikt noteras i klass 8. Sammanställningar av årets resultat och in- och 

utgående balans görs i kontoklass 9. Kontoklasserna 2 till 7 är reserverade för 

självkostnadsbokföringen (Sternberg, 1954).   

6.6.3 Analys 

6.6.3.1 Övergång från kapitalbok till huvudbok 

Vid en första anblick kan övergången från kapitalbok framstå som en gigantisk förändring 

av brukets redovisning sett till dess historia. Det måste dock poängteras att den kapitalbok 

bruket använde innan övergången till huvudbok inte var densamma som vid studiens start 

1775. Sedan 1775 och framför allt under det tidiga 1900-talet hade åtskilliga förändringar 

av kapitalboken gjorts som fått den att likna en modern huvudbok, exempelvis införandet 

av intäkts- och kostnadskonton, omgjort bokslutsarbete etc. 

Likväl framträder skillnader efter övergången till huvudbok. Att kontona gavs nummer 

framstår främst som en förenkling av organisationen av kontona. Via dessa nummer går 

det därför att finna strukturer i kontona och dess ordning. Som framförts i beskrivningen 

av den allmänna redovisningsutvecklingen för perioden kom normalkontoplaner att bli 

en vanligt förekommande företeelse mot slutet av 1940-talet. I en jämförelse av ordningen 

och kontonumren i den nya huvudboken och M-planen, utgiven av Mekanförbundet 1945, 

framstår tydliga likheter. Tillgångs-, skuld- och eget kapitalkonton numreras för båda 

enligt ett decimalsystem från 0 till 1. Kostnads- och intäktskonton i huvudboken, likt M-

planen, gavs nummer som började på siffran 2 respektive 8 och bokslutsarbetet gjordes 

på kontoklass 9. Det förefaller osannolikt att Klavreströms bruks övergång till huvudbok 

och den kontoplan de därmed anammade inte inspirerades av M-planen eller annan 

normalkontoplan. M-planen, likt andra normalkontoplaner, utgör i modellen en del i den 

allmänna redovisningsutvecklingen. Övriga påverkande faktorer i modellen framstår som 

tvivelaktiga förklaringar då det finns en så rak överensstämmelse mellan den nya 

utformningen i huvudboken och M-planen och den allmänna redovisningsutvecklingen 

antas därför ha drivit fram övergången till huvudbok. 

Då M-planen utkom 1945 och bruket övergick till huvudbok i och med året 1954 förekom 

den allmänna redovisningsutvecklingen övergången till huvudbok. Förändringen ses 

därför som reaktiv. Även om förändringen innebar att kapitalboken, som alltså använts i 
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knappt 180 år, avskaffades ses inte förändringen som strategisk. Detta då kapitalboken 

genomgått så stora förändringar under historien att den form som huvudboken innehöll i 

grunden redan användes i kapitalboken. Förändringen ses alltså som inkrementell. 

6.6.4 Sammanställning sena Ekströmerperioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Övergång från 

kapitalbok till 

huvudbok 

Allmän 

redovisningsutveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Tabell 7 
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6.7 Redovisningsutveckling vid Klavreströms bruk 1775 – 1970 

6.7.1.1 Eksiö Hofgårds period 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Byte av värdeenhet Omvärld och marknad Inkrementell Reaktiv 

Utökad redovisning 

av koppar 

Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Tabell 8 

6.7.1.2 Aschanska perioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Byte av räkenskapsår Oklart Inkrementell Oklart 

Potatisredovisning Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Fler kolumner för 

producerade varor 

Produktionsteknisk 

utveckling samt allmän 

redovisningsutveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Utökad 

gjuteriredovisning 

Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Borttagen 

kopparredovisning 

Produktionsteknisk 

utveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Tydligare hierarki i 

kontoordning 

Ägare och ledning Inkrementell Reaktiv 

Tabell 9 

6.7.1.3 Ägarskiftesperioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Dubbla byten av 

värdeenhet  

Omvärld och marknad Inkrementell Reaktiv 

Byte av räkenskapsår Oklart Inkrementell Oklart 

Kassaböcker och 

journaler 

Ägare och ledning samt 

allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Reaktiv 

Otydligare 

kontoordning 

Ägare och ledning Inkrementell Reaktiv 

Tabell 10 
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6.7.1.4 Tidiga Ekströmerperioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Förändrad 

bokslutsprocess – 

Balansräkning 

Allmän 

redovisningsutveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Förändrad 

bokslutsprocess – 

Vinst- och 

förlustkonto 

Produktionsteknisk 

utveckling samt allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Oklart 

Avskrivningar Allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Reaktiv 

Införandet av 

dagböcker 

Allmän 

redovisningsutveckling 

Strategisk Reaktiv 

Införandet av 

försäljningsjournal 

Produktionsteknisk 

utveckling samt ägare 

och ledning 

Inkrementell Reaktiv 

Tabell 11 

6.7.1.5 Sena Ekströmerperioden 

Förändring Påverkande faktor Strategisk/ 

Inkrementell 

Proaktiv/Reaktiv 

Övergång från 

kapitalbok till 

huvudbok 

Allmän 

redovisningsutveckling 

Inkrementell Reaktiv 

Tabell 12 
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7 Slutanalys 

Kapitlet inleds med en analys som försöker fånga helheten över de förändringar som 

skedde under de knappt 200 åren i undersökningen. Därefter följer en analys med 

tillbakakoppling till den teoretiska bakgrunden. Kapitlet avslutas med en omfattande 

utvärdering och revidering av modellen. 

7.1 Ett större perspektiv på den empiriska studien 

7.1.1 200 hundra års redovisning vid Klavreströms bruk enligt modellen 

7.1.1.1 Fördelningen av faktorer 

De periodspecifika analyserna har främst försökt utreda varje förändrings drivkrafter och 

de påverkande faktorer som har kunnat antas vara viktiga. I och med detta har de tidigare 

analyserna förbisett ett större perspektiv på redovisningsutvecklingen vid Klavreström. 

De direkta frågorna som kommer att utredas nedan är om det går att se några trender i 

utvecklingen, exempelvis om en faktor är mer förekommande under en viss period eller 

om specifika faktorer kan sammankopplas med strategiska/inkrementella eller 

proaktiva/reaktiva förändringar?  

Vad som tämligen snabbt kan konstateras i den sammanställda tabellen är att det under 

de två första perioderna finns en tonvikt vid faktorn produktionsteknisk utveckling. 

Någon entydig och självklar förklaring till detta är svår att finna.  En möjlig förklaring är 

att den produktionstekniska utvecklingen är dominerande till följd av förhållandet mellan 

bruket och dess omgivning och att utbytet däremellan var begränsat. Under 1700-talet 

och det tidiga 1800-talet där de två första perioderna finns placerade var 

redovisningslagstiftningen obefintlig eller obetydlig och uppföljning av den saknades. 

Vidare var kunder, leverantörer arbetskraft etc. allt som oftast lokalt knutna och mer 

vidsträckta kontakter saknades. Organisationerna isolerades till att huvudsakligen ha 

kontakt med dess absoluta närhet och externa parters påverkan minskades därför troligen 

avsevärt till följd av detta. Vidare upprättades redovisningen enkom för internt bruk och 

avsaknaden av yttre påverkan ter sig som logisk. Redovisningen upprättades och 

förändrades helt enkelt utefter de behov och förutsättningar som en förändring i 

produktionen krävde eller utifrån ägarnas och företagsledningens personliga preferenser. 

De tidigare presenterade empiriska exemplen ur modellens uppbyggnad förstärks också i 

den gjorda studien. Detta gäller bland annat resultaten från Ge, Matsumoto & Li Zhang 
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(2011) studie som visar att ekonomichefer tenderar att anpassa redovisningen efter 

personliga preferenser vid tillträde i en ny organisation. Då bruket vid denna tid inte hade 

en organisation med en tydlig ekonomichef får istället bokhållaren, ägaren och ledningen 

tillsamman symbolisera ekonomichefen. I den gjorda undersökningen förstärks Ge, 

Matsumoto & Li Zhang (2011) fynd i bland annat den Aschanska familjens intåg i 

rörelsen och den allt tydligare hierarkin i kontoordningen som följde av detta och hur 

redovisningsförändringar kan knytas till individers agerande i toppen av organisationen.  

Vad gäller de två sista perioderna går det att konstatera att det är de externa faktorerna 

som framträder som mest påverkande och då främst faktorn allmän 

redovisningsutveckling. Detta måste ställas i förhållande till den allmänna utveckling som 

sker under den här tiden. Detta syftar på att nya marknader öppnades upp, 

kommunikationer utökades och brukets relativa isolation minskade till följd av att 

järnvägar byggdes. Just den sista punkten var Klavreströms bruk själva involverade i att 

genomföra för bygden. Den minskade isolationen gäller inte endast de ökade 

möjligheterna till kontakt med omvärlden utan också de ökade skyldigheterna att ha 

kontakt med omvärlden. Övergången till aktiebolag 1911 innebar inte endast nya regler 

för hur böckerna skulle föras utan också hur redovisning skulle finnas tillgänglig för 

omvärlden, exempelvis genom publiceringar av balansräkningar i Sveriges post och 

inrikes tidningar. Den ökade påverkan från externa faktorer löper alltså samtidigt som 

bruket fick en närmare kontakt med omvärlden. Även i detta förstärks de empiriska 

exempel som presenteras i modellens uppbyggnad. Anisette (2000)  visar i sin studie hur 

normgivare påverkar redovisningsutvecklingen i ett land. Det klart tydligaste exemplet i 

vår egen studie som förstärker detta gäller M-kontoplanen. Denna kontoplanen arbetades 

fram av branschorganisationen Mekanförbundet och blev starkt dominerande för den 

mekaniska verkstadsindustrin men även förbild för senare tillkomna kontoplaner inom 

andra branscher.  

Den tredje perioden, ägarskiftesperioden, framstår i förhållande till de fyra andra som en 

övergångsperiod vad gäller organisationens kontakt med omvärlden. I perioden är det 

också svårare att se några mönster vad gäller huruvida interna eller externa faktorer 

dominerade som drivare av redovisningsförändringar vid Klavreströms bruk. 
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7.1.1.2 Typer av redovisningsförändringar 

Vid en första anblick på de sammanställda tabellerna över redovisningsförändringarna 

vid Klavreströms bruk framkommer att de flesta identifierade förändringarna är av 

inkrementell art. Detta ter sig logiskt då omvälvande och omfattande förändringar 

sannolikt görs mer sällan än mindre och justerande förändringar. En närmare granskning 

visar dock att av de fyra förändringar som är av strategisk art så har samtliga påverkats 

av den allmänna redovisningsutvecklingen. I förekommande fall har också 

kompletterande faktorer identifierats som alternativa förklaringar men uteslutande har 

den allmänna redovisningsutvecklingen kopplats till strategiska förändringar inom 

Klavreströms bruk. Då de allmänna reglerna och bestämmelserna kan ses som den ram 

och de riktlinjer som redovisning ska hålla sig inom och följa är det naturligt att 

strategiska förändringar uppkommer då denna ram skiftar, vilket betecknas som 

tvingande isomorfism inom institutionell teori (Dimaggio & Powell, 1983). En 

produktionsteknisk förändring eller en förändring till följd av ägare och lednings 

handlande måste ske inom dessa ramar och riktlinjer vilket kan förklara att de 

förändringarna tenderar att vara av inkrementell art. 

Vad gäller huruvida de identifierade förändringar är proaktiva eller reaktiva är det 

uteslutande så att de har identifierats, med undantag av tre fall som har definierats som 

oklara, som reaktiva. Det kan till en början förefalla lite märkligt att samtliga förändringar 

skulle vara av reaktiv art. Det måste dock påpekas att studiens art och syfte mycket väl 

kan generera ett sådant resultat. Den grundläggande ambition med studien är att 

identifiera de faktorer som har drivit fram redovisningsutveckling varför också 

förändringar med tydligt förklarande faktorer har identifierats. I de fall då inga tydliga 

påverkande faktorer har kunnat identifieras har inte heller förändringen kunnat betraktas 

som proaktiv. Detta då proaktivitet kräver en vetskap om vad organisationen proaktivt 

genomför förändringen för. Till skillnad från Nadler & Tushmans (1990) 

organisationsteoretiska uppställning av reaktiva förändringar blir det i en studie av den 

här typen alltså svårt att identifiera proaktiva redovisningsförändringar. På det sättet blir 

studien av huruvida förändringen är reaktiv eller proaktiv snarast en självuppfyllande 

profetia. 



  

 

108 
 

7.1.2 200 års redovisning vid Klavreströms bruk enligt teorierna 

Då Klavreströms bruks redovisning genomgående har bedömts och analyserats utifrån 

den upparbetade teoretiska modellen har till stora delar den teoretiska bakgrunden 

ignorerats. Nedan kommer därför de empiriska resultaten att kopplas till de fyra teoretiska 

synsätten på vilka den teoretiska modellen byggdes, nämligen den funktionalistiska synen 

på redovisningsteori, new accounting history, positive accounting theory och 

institutionell teori. 

7.1.2.1 Funktionalistisk syn på redovisningsutveckling 

Det av Littleton (1933) beskrivna funktionalistiska grundantagandet om 

redovisningsutveckling som en evolutionär rörelse går att finna tecken på i studien av 

Klavreströms bruk. Det är måhända en naturlig konsekvens av en historisk studie med ett 

längre tidsperspektiv att all utveckling framstår ha tydliga drivkrafter och vara 

anpassningar efter andra skeenden. Vidare finns det möjligen en tendens att i efterhand 

konstruera samband som inte var aktuella vid den specifika tidpunkten, särskilt när en av 

studiens huvudpunkter är ett försök att undersöka vad som format vissa 

redovisningsförändringar. Det går dock att se ytterligare tecken på en evolutionär 

redovisningsutveckling inom Klavreströms bruk. 

Först och främst gäller detta det praktiska genomförandet av redovisningsförändringar. 

Vid ett flertal av förändringarna går det att studera övergångsperioder, successiva 

förändringar och stegvisa införanden. Det framkommer exempel på att det i grunden finns 

en motvilja att vilja göra snabba och omfattande förändringar. Tillämpningen av 

avskrivningar vid bruket var en utdragen process där ett första avskrivningskonto infördes 

knappt 20 år innan regelbundna, årliga avskrivningar faktiskt började göras. Vidare 

strategiska och omvälvande förändringar som genomfördes gradvis går att finna, 

exempelvis den nya bokslutsprocessen med ett omgjort vinst- och förlustkonto som 

skedde under den tidiga Ekströmerperioden. Om det praktiska arbetet med att 

implementera redovisningsförändringar beaktas framstår det alltså som att det 

genomgående finns en evolutionär tendens inom Klavreströms bruks historia, och inte en 

revolutionär sådan. 

Det finns dock fler nyanser av den evolutionära ådran inom den funktionalistiska synen 

på redovisningsutveckling, bland annat tanken om en progressiv och ständigt effektivare 
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redovisning som Littleton (1933) presenterar och som Hopwood (1987) kritiserar. För att 

göra en bedömning av det påståendet mot den gjorda undersökningen av Klavreströms 

bruk krävs en värdering av redovisningen vid olika tidpunkter under utvecklingen, vilket 

är djupt problematiskt. Detta då en sådan värdering inte endast kräver en jämförelse av 

skillnaderna i redovisningsmetodiken utan också ett beaktande av de 

informationsbehoven bruket hade vid den aktuella tiden. Vad som vid första anblick kan 

uppfattas som en enkel redovisningsteknik kan helt enkelt ha varit lämpligt för de rådande 

behoven. Exempelvis framstår den ursprungliga metodiken år 1775 med endast 

avräkningsbok och kapitalbok som simpel ur ett modernt perspektiv. Vid närmare 

undersökning framstår det dock som en detaljerad ansvarsredovisning som möjligen var 

synnerligen lämplig för de primära behoven av övervakning och kontroll bruket hade av 

redovisningen för tiden. Att okritiskt betrakta brukets redovisningsutveckling efter denna 

punkt fram till 1970 som en effektivisering vore dels att ignorera förändringen i 

redovisningens omgivning men också, vilket Hopwood (1987) också framför, att ignorera 

andra möjliga riktningar redovisningen hade kunnat utvecklas åt och de följder detta hade 

givit. 

Sammantaget går det möjligen i redovisningsutvecklingen för Klavreströms bruk att finna 

en motsättning mellan de funktionalistiska grundantagandena om evolutionär utveckling, 

löpande effektivisering och inneboende teleologi. Den evolutionära utvecklingen 

föreskriver visserligen att redovisningsförändringar uppkommer till följd av förändringar 

i det som redovisningen beskriver och att redovisningen anpassas efter dessa, men 

antagandet att evolutionen av redovisning leder till ökad effektivitet förbiser faktumet att 

effektiviteten är svår att mäta utan att bedöma de behov som fanns vid den aktuella 

tidpunkten. Det är nämligen tveklöst så att den ansvarsredovisning som tillämpades i 

bruket 1775 troligen inte hade varit tillräcklig och duglig för bruket under dess senare 

skeden, men samtidigt går det att ifrågasätta att den senare redovisningsformen med 

exempelvis resultatmätning och avskrivningar på företagsnivå hade varit tjänlig för 

brukets behov 1775. 

7.1.2.2 New accounting history 

Den inom new accounting history så centrala tanken om att fördjupa analysen och inte 

fastna vid en teknisk utredning av redovisningsutvecklingen går också att tillämpa i 

Klavreströms bruk. Hopwoods (1987) uppmaningar om att försöka se 
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redovisningsutveckling ur en vidare social och politisk kontext förefaller användbara i 

utredningen av exempelvis de förskjutningar av kontoordningen i avräkningsboken som 

skedde under den Aschanska perioden och ägarskiftesperioden. 

Ur en ren redovisningsteknisk synvinkel är det en tämligen bagatellartad förändring, men 

som en beskrivning av strukturerna inom bruket och samhället under den aktuella 

perioden är den möjligen användbar. Detta inte endast som ett tecken på huruvida ägaren 

var involverad i brukets skötsel, vilket i studien framlades som den förklarande orsaken 

till de två förändringarna av kontoordningen som skedde, utan också som en beskrivning 

av klassuppdelningen vid bruket. Den tydliga hierarkin i kontoordningen, där brukets 

ägare och ledning följdes av smederna och till sist den övriga arbetarskaran, ter sig 

nämligen särskilt intressant då brukens påverkan på det övriga samhället betänks. Som 

beskrevs i fallbakgrunden tenderade bruken att ha en stark effekt på dess omland. 

Brukssamhällen tenderade att utveckla en särskild mentalitet, kännetecknad av separation 

från omvärlden, konformistiska individer och tydlig hierarki (Nordström, 1952). Med 

Hopwoods (1987) uppmaning om vikten att se redovisningen ur dess sociala kontext i 

åtanke, förefaller det särskilt intressant att denna struktur i brukssamhället också går att 

finna i redovisningen i Klavreströms bruk.  

7.1.2.3 Positive accounting theory 

Hela beskrivningen av Klavreströms bruks redovisning 1775 som ansvarsredovisning 

görs utifrån ett grundperspektiv taget ur positive accounting theory. Grundpelaren i 

positive accounting theory, vilket av Watts & Zimmerman (1986) beskrivs som ett 

antagande att redovisning agerar som ett övervaknings- och kontrollmedel, används 

genomgående i resonemanget. Det finns dock ett utrymme att mer utförligt använda 

begreppsvärlden inom positive accounting theory för att ytterligare utreda det 

övergripande syftet med redovisningen vid Klavreströms bruk och om detta möjligen 

förändrades med tiden. 

Redovisning som kontroll och övervakningsinstrument ses inom positive accounting 

theory som nödvändigt för att motverka det grundläggande agentteoretiska antagandet att 

människor drivs av egenintresse, vilket kan förmå dem att försaka organisationens bästa 

till förmån för sitt eget (Fama & Jensen, 1983). Möjligen kan ett sådant tankesätt spåras 

i den initiala ansvarsredovisningen i Klavreströms bruk. Detta i den detaljrikedom med 

vilken ansvaret överflyttas och beskrivs och att detta sker på individnivå i böckerna. Den 
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individuella smedens arbete går att härleda från det att tackjärn tas ut ur brukets förråd 

för att förädlas till det att stångjärn lämnas tillbaka. Det framstår som att den ursprungliga 

redovisningsformen vid Klavreströms bruk utgick ifrån ett antagande om egenintresse 

hos den individuella arbetaren vid bruket. Ansvarshärledningen på individnivå utgjorde 

ett medel att motverka detta, eller snarare utgjorde ett medel att motverka möjligheten att 

den individuella arbetaren agerade enligt detta egenintresse utan att brukets ledning skulle 

uppfatta det. 

Denna individbaserade redovisningsform utgör också möjligen en grundsyn på 

organisationen vid bruket som en nexus of contracts. Detta beskrivs av Fama (1980) som 

då organisationen inte betraktas som en entitet i sig, utan som en samling kontraktsbundna 

aktörer. Ansvarsredovisningen ger nämligen en grund att utreda huruvida individerna vid 

bruket följde sina formella eller informella kontrakt och agerade enligt vad som 

förväntades av dem. 

Med utvecklingen över tid vid Klavreströms bruk kom dock redovisningen att förändras 

och därmed också möjligheten att betrakta den enligt positive accounting theory. När 

bruket började upprätta resultatredovisning och komplettera bokföringen med intäkts- 

och kostnadskonton för verksamheterna vid bruket eller bruket i stort förefaller denna 

individbaserade redovisning överges i viss utsträckning. I och med detta uppkommer 

också det problem med positive accounting theory som presenterades i kapitel två, 

nämligen att den förutsätter moderna ägarförhållanden med befintliga kapitalmarknader. 

Dessa kapitalmarknader existerade i mycket mindre utsträckning under det tidiga 1900-

talet, då redovisningsutvecklingen verkligen tog fart vid Klavreströms bruk, dels i 

samhället i allmänhet och möjligen framför allt vid de småländska bruken i synnerhet. 

Vidare var ägaren vid den här tiden ytterst involverad i bruket och en separation mellan 

ägare och ledning existerade inte. Det framstår som att det i analysen av den senare delen 

av brukets historia, ur ett perspektiv baserat på positive accounting theory, uppkommer 

ett problem då en modern redovisningsform började tillämpas i ett bruk med mer 

traditionella ledningsstrukturer, det vill säga liten separation mellan ägande av företag 

och drivande av företag. Den misstänksamhet som riktades mot positive accounting 

theory som problematisk att tillämpa ju längre bak i historien studien går förefaller alltså 

i denna analys som aningen ironisk då det för redovisningsutvecklingen vid Klavreströms 

bruk är just tvärtom. 
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Möjligen skulle det i samband med detta kunna argumenteras att övergången från den 

individbaserade ansvarsredovisningen till resultatmätning inte nödvändigtvis innebar en 

minskning av den direkta kontrollen av individen, utan en förskjutning av begreppen 

kontroll och övervakning. Detta skulle innebära att individen specifikt slutade att 

kontrolleras i samma utsträckning till förmån för verksamheten eller organisationen i 

stort. Denna typ av redovisning kan argumenteras för att också vara disciplinerande och 

kontrollerande av individen. Detta genom att individen inkorporeras inom 

organisationens resultat och kuvas till att, åtminstone delvis, ta ansvar för detta resultat. 

En sådan argumentation utgör ett mer Foucauldianskt synsätt, vilket Bhimani (1994) 

exempelvis beskriver, där utformningen av redovisningen påverkar den individuella 

arbetarens sätt att betrakta sitt arbete och sin roll inom organisationen. 

7.1.2.4 Institutionell teori 

Klavreströms bruks redovisningsutveckling visar på tecken av den institutionella teorins 

tankar om tre typer av isomorfism som drivande kraft, det vill säga normativ, härmande 

och tvingande isomorfism (Dimaggio & Powell, 1983). Dessa tre isomorfistiska krafter 

har alla täta kopplingar till den i den teoretiska modellen använda faktorn allmän 

redovisningsutveckling. Många av de förändringar som i studien har knutits till denna 

faktor kan tolkas som drivna av isomorfistiska krafter i brukets närhet. 

Den normativa isomorfismen, vilket av Dimaggio & Powell (1983) beskrivs som krafter 

som driver företag att anpassa sig efter allmänna idéer om vad som är gott och lämpligt, 

inom Klavreströms bruks redovisningsutveckling framstår dock som välbelagd i studien. 

Redan den utgångspunkt som brukets redovisning tog 1775 överensstämmer med den 

typiska bruksredovisning som beskrevs och lärdes ut i läroböcker vid den här tiden. Även 

i de senare skedena i studien finns en rörelse mot de normativa rösternas anvisningar inom 

redovisning. Brukets överensstämmelse med redovisningen i M-kontoplanen efter 

övergången till huvudbok 1953 framstår som ett tydligt exempel på hur bruket rättar sig 

efter en allmän bild inom den specifika branschen kring hur redovisning ska föras. En 

återkommande punkt inom normativ isomorfism är utbildningen och kunskapen hos 

personen som sköter redovisningen och att förändringar sprider sig genom professionen 

(Dimaggio & Powell, 1983). Även om den individuella bokhållaren inte har kunnat 

studeras tillräckligt detaljerat för att kunna redogöra för dennes utbildningsgrad, framstår 

det som att det finns en viss logik i att den normativa isomorfismen ökade med tiden. 
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Detta inte minst till följd av det studerade faktumet att bokhållare kom att bli ett allt mer 

befäst och separerat yrke vid bruket i takt med att tiden gick och att det därigenom kan 

antas att bokhållaren kom att bli en allt mer kunnig och utbildad person med mer kontakt 

med den normativa omvärlden.  

En tvingande isomorfistisk kraft, av Dimaggio & Powell (1983) beskrivet som de krafter 

som direkt pressar företaget att förändra sin struktur, framkommer genom brukets historia 

främst genom de lagar de kom att tillämpa och rätta sig efter. Den tidiga delen av studien 

tycks vara en förhållandevis oreglerad tid, dels för näringsverksamhet i stort men framför 

allt vad gäller dess redovisning. Från 1850 och framåt framträder dock en ökad reglering 

av drivandet av näringsverksamhet och redovisning. Den intensiva period av 

redovisningsförändringar som skedde vid brukets övergång till aktiebolag 1911 framstår 

inte minst ha varit drivna av den omfattande lagstiftning som bruket därefter var tvungna 

att följa.  

Inga redovisningsförändringar framträder som tydliga exempel på härmande isomorfism, 

det vill säga då andra, ofta framgångsrika, företags strukturer kopieras (Dimaggio & 

Powell, 1983). Detta kan möjligen förklaras av studiens historiska upplägg, övergripande 

granskning och långa tidsrymd. Det kan tänkas att utbytet mellan företag under stora delar 

av den undersökta tidsperioden var så begränsat att insyn och efterhärmningar inte var 

möjliga. Möjligen kunde den typen av härmande isomorfism inte heller upptäckas då 

studien tog ett allomfattande grepp om brukets redovisningshistoria och överblickade 

knappt 200 års redovisning, vilket eventuellt minskade den detaljnivå som krävs för att 

finna en efterhärmande koppling till andra företag. 

7.2 Utvärdering av modellen efter empirisk studie 

7.2.1 Modellens svagheter 

Tillämpningen av den teoretiska modellen i den empiriska studien har åskådliggjort vissa 

problem med den framarbetade strukturen. Detta gäller inte minst hur faktorerna har 

byggts upp och avgränsats från varandra. Den initiala tanken att använda väldigt vida och 

allomfattande faktorer har framför allt bidragit till problem i försöken att definiera 

förändringens drivkrafter enligt de framtagna faktorerna. Vidare har det också möjligen 

försvårat arbetet att på ett djupt och detaljerat sätt analysera resultaten., då de individuella 

förändringarna som har innefattats i samma påverkande faktor har kunnat bli sinsemellan 



  

 

114 
 

väldigt olika. Denna problematik blir särskilt tydlig i faktorn för produktionsteknisk 

utveckling samt allmän redovisningsutveckling. 

7.2.1.1 Produktionsteknisk utveckling 

Faktorn för den produktionstekniska utvecklingen lider främst av vad som måhända är ett 

semantiskt bekymmer, men det är en oerhört vid samling händelser som faller under en 

tämligen specifik term. Detta på grund av valet att inkludera den organisatoriska delen av 

produktionen inom faktorn. Grunden för detta, det vill säga Woodwards (1970) 

beskrivning av den intima kopplingen mellan produktionsteknik och organisation, är 

visserligen legitim, men leder också till att en brett spektrum av förändringar inkluderas 

under faktorn. Ett tydligt exempel ur den empiriska studien för detta gäller den förändrade 

bokslutsprocessen med vinst- och förlustkonto som behandlas under den tidiga 

Ekströmerperioden. Faktumet att den implementeringen av en verksamhetsuppdelad 

resultatredovisning sammanföll med att verksamheterna omstrukturerades gav antaget att 

ett samband mellan dessa två inte kunde uteslutas. Enligt definitionerna som sattes upp i 

den initiala teoretiska modellen ska en sådan organisatorisk omgörning falla under 

faktorn för produktionsteknisk utveckling, vilket också skedde. Därmed kom en 

grundläggande omstrukturering av organisationen att betecknas som en 

produktionsteknisk utveckling, vilket måste ses som missvisande. 

7.2.1.2 Allmän redovisningsutveckling 

Faktorn för den allmänna redovisningsutvecklingen kom att bli en faktor som agerade 

förklaring till ett flertal förändringar. Detta tyder naturligtvis på att faktorn är användbar 

för att förklara redovisningsutveckling, men också möjligen att faktorn är för innehållsrik. 

En mer snäv definition skulle kunna ge en bättre utgångspunkt för skarpare analys då 

förändringarna som innefattas under faktorn skulle ha fler likheter och strukturer lättare 

skulle kunna identifieras. 

7.2.1.3 Faktorn för omvärld och marknad 

Ytterligare en svaghet med modellen som framträder gäller faktorn omvärld och marknad. 

Problemet utgår från svårigheten att bryta ner den allomfattande faktorn till specifika 

händelser. Definitionen i den initiala modellen är snarast utformad så att den fångar upp 

allting som de tre andra faktorerna i modellen inte gör. Då grundtanken med den 

teoretiska modellen var att använda opreciserade och breda faktorer omfamnas de flesta 
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förändringar av de tre andra faktorerna. Detta leder till problemet att vad som 

karakteriseras som omvärld ofta har en indirekt påverkan på andra påverkande faktorer, 

men inte nödvändigtvis direkt på redovisningsförändringen. Detta skulle också kunna 

förklara avsaknaden av redovisningsförändringar i den empiriska studien som direkt kan 

kopplas till påverkan från företagets omvärld och marknad. Med anledning av detta lyfts 

faktorn för omvärld och marknad ur den reviderade modellen. 

För att tydliggöra den grundläggande problematiken i faktorn enligt den initiala modellen 

kan den utökade redovisningen av koppar under den Eksiö Hofgårdska perioden användas 

som exempel. Omställningen av produktionen och implementeringen av en ny 

tillverkningsprocess betecknas som en produktionsteknisk utveckling, men för bruket vid 

den här tiden krävde det en samverkan med dess omvärld. Först och främst var bruket 

tvungna att ansöka om tillstånd hos Bergskollegiet för sådana produktionsförändringar 

vilket renderade ett behov av omvärldsförändring för att den produktionstekniska 

utvecklingen skulle uppstå. Vidare var kopparverksamheten tätt knuten till de 

omkringliggande kopparslagarna från vilka skrotkoppar köptes in samt de den bearbetade 

plåtkopparen såldes till. 

Ytterligare ett exempel för att förtydliga resonemanget ovan går att finna i förändringen 

till följd av potatisens intåg i redovisningen. Vi har valt att kategorisera denna förändring 

som produktionsteknisk med tanke på de omgörningar som gjordes i lantbruksegendomen 

och dess verksamhet till följd av potatisen började hanteras. Det är dock svårt att blunda 

för potatisens inträde och framväxt i det svenska jordbruket och den ökade acceptansen 

och användningen av grödan som livsmedel, vilket snarare är att betrakta som en 

utveckling i brukets omvärld. I båda dessa exempel förefaller omvärlden föregå och lägga 

grunden för den produktionstekniska utvecklingen utan att detta framkommer i studien. 

7.2.1.4 Avsaknad av hur redovisningsförändringar sker 

Genomgående är också modellen helt fokuserad på vad som föregår 

redovisningsförändringen och inte hur den sker. En viss typ av information kring detta 

uppkommer i uppmärksammandet av de olika typerna av redovisningsförändringar, det 

vill säga i bedömningen om förändringen är att betrakta som inkrementell/strategisk eller 

reaktiv/proaktiv. Det finns dock utrymme att revidera dessa tankar. 
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Detta gäller inte minst då inga förändringar kunde påträffas som proaktiva. Som redan 

har diskuterats i den sammanfattande analysen av den empiriska studien förefaller det 

naturligt då studien per automatik eftersöker förändringar som har skett till följd av andra 

händelser. Därför finns det också anledning att ifrågasätta att en sådan parameter finns 

med i en modell som är utformad för undersökningar av påverkande faktorer till 

förändringar. I den reviderade modellen, som kommer att presenteras nedan, lyfts därför 

frågan om huruvida förändringen är reaktiv eller proaktiv ur modellen. 

Den upparbetade modellen tar inte heller hänsyn till det praktiska arbetet att genomföra 

redovisningsförändring. En framträdande skillnad mellan ett flertal av de funna 

förändringarna i den empiriska undersökningen gäller tiden för implementeringen av 

förändringen Vissa förändringar innebar en direkt övergång och en ögonblicklig 

implementering. Detta framstod som extra tydligt vid byten av böcker, exempelvis 

övergången till dagbok. Den nya dagboken och den nya teknik som tillämpades i denna 

användes konsekvent från det att bytet skedde vid övergången till ett nytt räkenskapsår. 

De tidigare använda böckerna, det vill säga kassabok och journaler, slutade helt tvärt att 

föras. Som kontrast till dessa ögonblickliga förändringar framträder implementeringen av 

avskrivningar som redovisningsteknik. Detta var istället en gradvis process där ett konto 

upprättades i kapitalboken som stod oanvänt i ett antal år. Den teknik som senare kom att 

användas justerades sedan löpande och den slutliga metoden för avskrivningar står först 

att finna knappt 20 år efter det att kontot först förekommer i böckerna. Ett ytterligare 

exempel finns i bytet av värdeenhet under den Eksiö Hofgårdska perioden där en 

övergångsperiod under vilken två värdeenheter användes i böckerna. Sammantaget finns 

i den tidigare använda modellen inget beaktande av den tid det tar att implementera och 

faktiskt använda en redovisningsförändring vilket utgör ett möjligt sätt att ytterligare 

särskilja olika typer av redovisningsförändringar och därmed fördjupa en analys. 

7.3 Revidering av modellen 

Nedan kommer en reviderad och mer detaljerad modell att presenteras. Denna baseras på 

lärdomar dragna ur de svagheter som tidigare presenteras, den teoretiska bakgrund som 

underbyggde den initiala modellen samt resultaten ur den empiriska studien. 

Inledningsvis presenteras en mer detaljerad beskrivning av hur redovisningsförändringar 

praktiskt implementeras varefter de omstöpta faktorerna redogörs för. Faktorerna delas 

på samma sätt och enligt samma resonemang som i den initiala modellen upp som interna 
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och externa. Den reviderade modellen avslutas också med en utläggning utifrån den 

empiriska studien och den befintliga teorin kring de typer av redovisningsförändringar de 

specifika faktorerna ger upphov till. 

7.3.1 Implementering av förändring 

I utvärderingen av den teoretiska modellen efter den empiriska studien framfördes en 

tryckande avsaknad av hur förändringar sker och framför allt den tid det tar. Detta 

samtidigt som bedömningen gjordes att huruvida en förändring är reaktiv eller proaktiv 

är irrelevant för den här typen av modell. Utifrån dessa påståenden görs därför en 

revidering och utbyggnad av modellens särskiljning av olika typer av 

redovisningsförändringar. 

7.3.1.1 Omfattning 

Även den ursprungliga modellen tog hänsyn till omfattningen av förändringens påverkan 

på den befintliga formen och strukturen av redovisningen. Detta genom att förändringar, 

utifrån Nadler & Tushmans (1990) organisationsteoretiska resonemang om förändringar, 

delades upp som antingen inkrementella eller strategiska. I processen att revidera 

modellen finns det dock anledning att ifrågasätta just dessa ords lämplighet för att 

beteckna en förändrings omfattning. Ordet inkrementell innehåller ett mått av tid, ett 

förutsättande om ett gradvis införande eller en förändring bestående av mindre etapper. 

Detta blir särskilt problematiskt då modellen i dess reviderade form innehåller ett särskild 

beaktande av tid, vilket kommer att beskrivas mer detaljerat längre fram. Därför görs i 

den reviderade modellen en simplifiering av begreppen och vidden av varje förändring 

bedöms som antingen omfattande eller icke omfattande. Genom användandet av icke som 

prefix undviks den typen av semantiska bryderier som uppstår till följd av tveksamheter 

kring begreppens faktiska betydelse och relationen mellan deras definitioner. De två 

möjligheterna är helt enkelt varandras motsatser och redovisningsförändringar kan 

betraktas som omfattande eller icke omfattande. 

För att möjliggöra sådana uppdelningar krävs dock en tydlig definition av begreppet 

omfattande redovisningsförändringar. Denna särskiljer sig överhuvudtaget inte från den 

som användes i den ursprungliga modellen för att särskilja inkrementella från strategiska. 

En omfattande förändring är alltså till definitionen identisk som en strategisk förändring. 

Den föregående benämningen bedöms dock ge en mer korrekt bild. En omfattande 
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redovisningsförändring betecknas alltså en sådan förändring som skiftar den 

grundläggande formen på redovisningen, tekniken med vilken den förs eller dess syfte. 

Ur den empiriska studien framstår införandet av kassaböcker och journaler som ett 

lämpligt exempel där den ursprungliga bruksredovisningstekniken med koncentrerad 

bokföring i två böcker gjordes om. Icke omfattande redovisningsförändringar utgörs 

alltså av motsatsen till omfattande förändringar, det vill säga då varken den 

grundläggande formen på redovisningen, tekniken med vilken den förs eller dess syfte 

skiftar. Ett tydligt exempel ur Klavreströms bruks utveckling är de byten av värdeenheter 

som skedde vid upprepade tillfällen vilka på intet sätt förändrade den redovisningsteknik 

som tillämpades, men väl presentationen och resultatet av redovisningen.  

7.3.1.2 Tidsaspekt över implementering av förändringar 

Den i den empiriska studien framstående skillnaden i hur redovisningsförändringar 

genomförs är tid. Vissa förändringar, så som byten av böcker, genomfördes omedelbart 

medan vissa förändringar, så som införandet av avskrivningar, gjordes över längre tid. 

Sådana tendenser kan möjligen förklaras med en förekomst av path dependence inom 

organisationen och dess ansats till redovisning, det vill säga att den framtida utvecklingen 

påverkas av den föregående utvecklingen och att en organisation därmed är trolig att 

fortsätta på en tidigare inslagen väg. Just kopplingen mellan det praktiska genomförandet 

av redovisningsförändringar och path dependence gör Rautiainen och Scapens (2013) 

som i en studie av redovisningsutveckling inom en mindre finsk stad genomgående finner 

förändringar som beroende och förklarade av den tidigare utvecklingen och path 

dependence. Detta kan kanske till och med skapa en ovilja att avvika från tidigare 

strukturer och tekniker och övergå till nya, möjligen bättre, alternativ. 

Genom att inkludera en tidsaspekt i den teoretiska modellen uppmärksammas detta. Den 

praktiska uppdelningen görs utifrån huruvida förändringen genomförs omedelbart eller 

successivt. En omedelbar förändring kännetecknas av en direkt övergång, det vill säga att 

den tidigare tekniken/modellen/formen av redovisning direkt ersätts av den nya och 

därefter överges helt. I Klavreströms bruk skedde detta exempelvis vid byten av böcker 

eller då ytterligare kolumner lades till i bokföringen av produktionen. Den successiva 

förändringen definieras som den omedelbara förändringens motsats, det vill säga då 

förändringen sker under en längre period. Detta kan exempelvis bestå av en 

övergångsperiod, vilket kan illustreras av värdeenhetsbytet under den Eksiö Hofgårdska 
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perioden vid Klavreströms bruk, eller av att förändringen innehåller många moment som 

sker vid olika tillfällen. Det senare alternativet skedde exempelvis inom Klavreströms 

bruk då avskrivningar började att användas. 

7.3.1.3 Figurer över implementering av redovisningsförändringar 

För att på ett tydligare sätt kunna kategorisera de identifierade 

redovisningsförändringarna med avseende till dess omfattning och implementeringstid, 

som beskrivits ovan, kan nedanstående tabell användas. På den horisontella linjen har vi 

valt att placera omfattningen på förändringen och på den lodräta implementeringstiden. 

Varje ruta i fyrfältaren består av akronymen för de karaktäriserande dragen på 

förändringen. I rutan högst upp till vänster placeras de förändringar som är att betrakta 

som successiva och icke omfattande (S.I.O). I rutan nere till vänster de omedelbara och 

icke omfattande (O.I.O) längst upp till höger successiva och omfattande (S.O) medan 

längst ned till höger är omedelbara och omfattande förändringar (O.O). 

 Icke omfattande Omfattande 

 

Successiv  

 

S.I.O 

 

S.O 

 

Omedelbar 

 

O.I.O 

 

O.O 

Tabell 13 
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Dessa fyra typer av förändringar kan sedan användas för att beskriva det faktiska arbetet 

att implementera redovisningsförändringar, vilket illustreras nedan. 

 

Figur 7 

De tre olika stegen i en redovisningsförändring besår av rutan längst ner som symboliserar 

ett identifierat behov av en redovisningsförändring. Därefter följer en eventuell 

övergångsperiod för implementering av förändringen och till sist rutan högst upp som 

innebär att den faktiska förändringen är genomförd. De olika pilarna i figuren 

representerar de fyra typerna av förändringar. Tjockleken på pilarna antyder dess 

omfattning. Smala pilar visar en icke omfattande förändring och tjocka pilar visar 

omfattande förändringar. Pilens direkthet till boxen för redovisningsförändring antyder 

huruvida förändringen är omedelbar eller successiv. De två centrala pilarna, som går via 

boxen för övergångsperiod, visar alltså en succesiv redovisningsförändring. Pilarna på 

modellens flanker, vilka går direkt från identifierat behov till redovisningsförändring, 

representerar omedelbara förändringar. 

7.3.2 Interna faktorer 

7.3.2.1 Tillverkningsprocess 

Tillverkningsprocessen avser det faktiska arbetet med att framställa organisationens 

produkter. En förändring av tillverkningsprocessen innefattar alla former av justeringar, 

omstruktureringar och utbyggnader inom ramen för den befintliga verksamheten. 

O.I.O 

S.I.O S.O 

O.O 

Identifierat behov 

Redovisningsförändring 

Övergångsperiod 
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I den nya reviderade modellen har den interna faktorn produktionsteknisk utveckling till 

viss del stöpts om och skalats av och blivit den nya faktorn tillverkningsprocess. 

Bakgrunden till detta är de brister som tidigare har identifierats och diskuterats, nämligen 

att faktorn är för bred och omfattande och därför leder till en mindre skarp analys. Därför 

har, vilket framgår av definitionen ovan, den organisatoriska delen uteslutits och gjorts 

till en egen faktor i den reviderade modellen. I förhållande till den initiala modellen 

fokuseras faktorn för tillverkningsprocessen helt till arbetet att faktiskt framställa 

produkten.  

Det grundläggande antagandet från den initiala uppbyggnaden av modellen består alltså, 

det vill säga att utveckling av produktionen har potentialen att påverka utformningen av 

redovisningen. Detta utifrån ett i grunden funktionalistiskt synsätt, så som presenterat av 

Littleton (1933), om att förändringar av vad redovisningen upprättas för att beskriva har 

potential att driva förändringar av redovisningen i sig. Detta har vidare stärkts i den 

empiriska studien, inte minst då Klavreströms bruk under den Eksiö Hofgårdska perioden 

började hantera koppar varefter redovisningen utökades med nya konton för att 

möjliggöra bokföring av denna tillverkning. Ytterligare exempel går att finna i 

redovisningen av brukets gjuteritillverkning under samma period, det vill säga då 

gjuteriproduktionen expanderade med utvidgad och mer detaljerad redovisning som följd. 

Faktorn för tillverkningsprocess förutsätter alltså en tät koppling mellan utformningen av 

företagets huvudsakliga verksamhet och redovisningen av denna. 

7.3.2.2 Organisation 

Faktorn för organisation avser företaget på en övergripande nivå och hur dess olika delar 

sammanbinds och agerar. Detta rymmer den struktur som företaget utgörs av, dess 

organisatoriska ombildningar men också övergripande strategiska beslut och skiften av 

verksamheten. 

Faktorn organisation är visserligen helt ny till benämningen men består till stora delar av 

avskalade element från de tidigare definitionerna av faktorerna för produktionsteknisk 

utveckling och ägare och ledning. Detta gäller de organisatoriska förändringarna av 

produktionsprocessen som tidigare fanns i faktorn produktionsteknisk utveckling. Dessa 

typer av förändringar har i den reviderade modellen placerats under en separerad faktor 

för att kunna särskilja mellan rena förändringar av tillverkningen och förändringar som 

bara är att betrakta som en omorganisering. Vidare har övergripande strategiska beslut 
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kring organisationen som i den initiala modellen föll under ägare och ledning infogats 

under faktorn för organisation 

Vidare utgår faktorn främst från perspektiv från positive accounting theory där 

organisationen, som en nexus of contracts enligt Fama (1980), kontrolleras och övervakas 

genom redovisning. Även faktorn organisation byggs på ett i grunden funktionalistiskt 

tankesätt där redovisningsförändringar, återigen i likhet med Littleton (1933), antas 

uppstå till följd av förändringar i vad den upprättas för att illustrera. Skiftningar av 

organisationen antas ha möjlighet att förändra redovisningen då redovisningen beskriver 

organisationen. 

Ett tydligt exempel ur den empiriska studien som illustrerar skillnaden i detta fall mellan 

den tidigare modellen och dess reviderade form gäller den förändrade bokslutsprocessen 

och det nya vinst- och förlust-kontot under den tidiga Ekströmerperioden. En 

delförklaring till den nya bokslutsprocessen angavs som faktumet att bruket 

omorganiserades till att bestå av tre huvudsakliga verksamheter, det vill säga verkstad, 

lantbruk och skogsverksamhet, istället för de tidigare två. Enligt den tidigare modellen 

sågs detta som en omstöpning av brukets produktion och det klassades därför som en 

produktionsteknisk utveckling. I den nya modellen skulle detta ses som 

organisationsförändring och därför placeras under faktorn organisation. Den nya faktorn 

anses ge en mer rättvis bild och benämning på påverkan på redovisningsförändringen. 

Detta då stora och strategiska förändringar inte behöver innefattas i brukets 

produktionstekniska utveckling, utan kan tillfalla faktorn organisation.  

7.3.2.3 Ägare och ledning 

Faktorn fokuserar specifikt på personerna som utgör organisationens ägare och ledning. 

Detta innefattar deras personliga egenskaper och deras val och ageranden. 

Vad gäller förändringar som har skett med den nya definitionen av faktorn ägare och 

ledning innehåller de också främst en avskalning av faktorn från den tidigare modellen. 

Detta är ett sätt att undvika de analytiska bekymmer som en allt för omfattande definition 

medför.  

Framför allt är det de agentteoretiska resonemangen om egenintresse och den 

problematiska relationen mellan ägare och ledning som utgör en central del av positive 
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accounting theory, beskriven av Watts & Zimmermann (1986), och dess syn på 

redovisning som ett sätt att uppnå tillit och transparens mellan dem två är avgörande i 

faktoruppbyggnaden. Faktorn för ägare och ledning enligt den reviderade modellen 

fokuserar nämligen specifikt på de individer som utgör företagets topp och de personliga 

egenskaper dessa besitter. Sådana personliga egenskaper som exempelvis Ge, Matsumoto 

& Li Zhang (2011) understryker genom att uppmärksamma redovisningens påverkan av 

ekonomichefers individuella redovisningsstilar. 

Ur den empiriska studien går det nämligen att ana dessa specifika individers påverkan på 

redovisningen, även flera hundra år efteråt. Det tydligaste exemplet på detta är de 

förändrade kontoordningarna under den Aschanska perioden och Ägarskiftesperioden där 

ägarens in- och utträde i avräkningsböckernas första sidor knöts till dennes personliga roll 

i förhållande till bruksledningens roller vid bruket. Faktorn för ägare och ledning lyfter 

alltså fram hur individuella personer inom företagets topp kan komma påverka 

redovisningen. 

7.3.2.4 Figur över interna faktorer 

 

Figur 8 

7.3.3 Externa faktorer 

7.3.3.1 Lagar och regler 

Faktorn utgörs av den juridiska ram inom vilken organisationen är tvungen att rätta sig. 

Detta avser direkt tvingande lagar och regler med för organisationen negativa påföljder 

då dessa inte efterlevs 

I förhållande till den initiala modellen innehåller faktorn för lagar och regler hela den 

juridiska miljö som företaget måste anpassas efter, det vill säga både sådant som är direkt 

anknytning till redovisning, vilket i den tidigare modellen skulle ha fallit under allmän 
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redovisningsutveckling, och sådant som inte har det, och därmed tidigare klassificerades 

som företagets omvärld och marknad. Faktorn består alltså av alla de juridiska 

begränsningar organisationen ställs inför och beaktar därför specifikt att organisationens 

agerande, och inte minst deras redovisning, tvingande bestäms utanför organisationen. 

Lagar och regler sätts utanför organisationen och kan antas bero helt på den stiftande 

partens önskemål och motiv. Enligt institutionell teori består faktorn därmed av tvingande 

institutionella krafter enligt vad Dimaggio & Powell (1983) beskriver. 

Exempel ur den empiriska studien som kan illustrera den nya faktorn lagar och regler är 

de förändringar som uppkom till följd av bokföringslagstiftning och aktiebolagslagen. 

Dessa förändringar är bland annat tillämpning av avskrivningar ur aktiebolagslagen 1910 

och införandet av kassaböcker och journaler ur förordningen angående handelsböcker och 

handelsräkningar 1855. 

7.3.3.2 Normativa redovisningskrafter 

De normativa redovisningskrafterna utgörs av experter, branschorganisationer och 

allmänna strömningar inom redovisning. 

I den reviderade modellen bryts de normativa redovisningskrafterna ut ur faktorn för 

allmän redovisningsutveckling. Återigen är syftet med att bryta ut dessa normativa 

redovisningskrafter till en egen faktor att precisera vad som driver 

redovisningsutvecklingen och på så sätt förbättra modellen. Inte minst ger det också en 

teoretisk fokusering på de normativa isomorfistiska krafter som Dimaggio & Powell 

(1983) beskriver. Att det finns krafter som på olika sätt påverkar redovisningen som inte 

är lagstiftande eller reglerande krafter framstår som tydligt, inte minst efter den empiriska 

studien. Det är dessa krafter, så som branschorganisationer eller personer som genom 

uttalande, direktiv och läroböcker som påverkar redovisningen, som hamnar under denna 

definition En typisk normativ diskussion som förs inom modern redovisning och som har 

potential att påverka det individuella företagets redovisningsutveckling är den om god 

redovisningssed, vilket utgörs av försök att definiera god redovisningssed (Nilsson S. , 

2010). Inte minst innehåller faktorn för de normativa redovisningskrafterna också ett 

beaktande av den redovisningsansvariga och de isomorfistiska krafter som löper genom 

professionen (Dimaggio & Powell, 1983). 
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Tydliga exempel på hur dessa krafter påverkar redovisningen står även att finna i den 

empiriska studien. Till exempel hur redovisningen under den sena delen av 1700-talet 

men även stora delar av 1800-talet var påverkade av läroböcker som gavs ut på området. 

Ytterligare exempel som kanske är ännu tydligare för att visa dessa krafter gäller 

implementeringen av M-kontoplanen. Denna kontoplan var aldrig lagstiftad utan var 

framarbetad av branschorganisationen Mekanförbundet och blev normen för kontoplaner 

vad gäller företag i inom den mekaniska verkstadsindustrin. 

7.3.3.3 Figur över externa faktorer 

 

Figur 9 

7.3.4 Samband mellan faktor och typ av redovisningsutveckling 

Dessa resonemang bör snarast betraktas som hypotesgenereringar och inte definitiva 

uttalanden. Detta för att lyfta fram möjliga samband mellan de påverkande faktorer och 

typer av redovisningsförändringar. 

7.3.4.1 Tillverkningsprocess 

Vilken typ av förändringar som kan tänkas föranledas av faktorn tillverkningsprocess är 

förstås svårt att definitivt fastslå, det vill säga huruvida förändringarna är omfattande/icke 

omfattande eller omedelbara/successiva. Vissa linjer har dock kunnat urskiljas i den 

empiriska studien. Vad som går att notera är att förändringarna som föranleds av 

tillverkningsprocessen är icke omfattande. Samtliga exempel ur den empiriska studien 

som kan kopplas till tillverkningsprocessen, det vill säga kopparredovisning, förändrade 

produktionsredovisningen och införandet av försäljningsjournal, gav utökad information 

och detaljrikedom i redovisningen och inte förändringar av redovisningens form, teknik 

eller syfte. Detta förefaller logiskt då det, utifrån ett funktionalistiskt perspektiv så som 

presenterat av Littleton (1933), kan antas att endast omfattande förändringar av 

tillverkningsprocessen föranleder omfattande förändringar av redovisningen. Omfattande 
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förändringar av tillverkningsprocessen sker sannolikt sällan för företaget, utan 

tillverkningsprocessen förändras, med få undantag, i mindre steg över längre tid varför 

de sällan betraktas som enskilda och stora omstöpningar av tillverkningen. Ur den 

empiriska studien framstår exempelvis Klavreströms grundläggande tillverkning och 

verksamhet genomgående ha haft en stegvis utveckling. Den gjuteriverksamhet som kom 

att dominera brukets verksamhet under 1900-talet startades i liten skala 1814 varefter den 

gradvis växte och blev allt mer avancerad under 1800-talet. Därmed är det också svårt att 

beskriva de enskilda förändringarna under gjuteriverksamhetens utveckling som 

omfattande. 

De individuella redovisningsförändringarna drivna av faktorn tillverkningsprocess kan 

utifrån den empiriska studien förväntas genomföras omedelbart vilket samtliga funna 

redovisningsförändringar gjorde. Förändringarna utgjordes genomgående av direkta 

anpassningar av redovisningen till tillverkningen, exempelvis då kopparredovisning 

skapades till följd av starten av koppartillverkning, då produktionsredovisningen 

utökades till följd av den diversifierade produktionen etc. Det är ett i grunden 

funktionalistiskt resonemang, där redovisningen anpassas efter vad den ska förmedla 

(Littleton, 1933). Påståendet att tillverkningsprocessen ger upphov till omedelbara 

redovisningsförändringar kan inte minst höra samman med det tidigare förda 

resonemanget om att faktorn ger upphov till icke omfattande redovisningsförändringar då 

omfattningen också avgör komplexiteten i genomförandet och därmed tiden detta tar. Då 

faktorn främst genererar icke omfattande förändringar av låg komplexitet kan de 

genomföras omedelbart. Vidare kan det möjligen förklaras av faktumet att den drivande 

faktorn, likt själva genomförandet av redovisningsförändringen, är intern och typiskt står 

helt under företagets kontroll. De styr själva sin tillverkningsprocess och omstöpningarna 

av denna, därmed har de också i större utsträckning möjlighet att direkt och omedelbart 

genomföra redovisningsförändringen. 

7.3.4.2 Organisation 

Utifrån det funktionalistiska synsättet ter det sig som logiskt att faktorn organisation 

skulle kunna driva både icke omfattande och omfattande redovisningsförändringar, enligt 

tanken om redovisningsutveckling som anpassning efter vad redovisningen upprättas för 

att beskriva (Littleton, 1933). Detta då organisationsförändringar kan antas förekomma i 

både omfattande och icke omfattande slag. Ur den empiriska undersökningen går det 
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också att notera flera redovisningsförändringar som skulle kopplas till faktorn för 

organisation enligt den reviderade modellen. Införandet av potatisredovisningen, vilket 

betraktas som en icke omfattande förändring då den inte ändrade redovisningens 

grundläggande form, teknik eller syfte, kopplades till starten av potatisodlingar inom 

jordbruket. Denna form av strategiskt byte av riktningen inom jordbruksverksamheten 

betecknas enligt den reviderade modellen som tillhörande faktorn organisation. Den 

andra förändringen i den empiriska studien som skulle knytas till faktorn för organisation 

är den förändrade bokslutsprocessen under den tidiga Ekströmerperioden där 

resultatredovisning uppdelade i verksamheter började göras. Denna, till följd av att det 

markerade startpunkten för resultatredovisning vid bruket, omfattande 

redovisningsförändring knöts delvis till att bruket vid denna tid diversifierade sitt arbete 

och utökade sin skogsverksamhet, vilket betecknas som ett strategiskt riktningsbyte och 

tillhörande faktorn för organisation enligt den nya modellen. I den empiriska studien gick 

det alltså att finna både omfattande och icke omfattande redovisningsförändringar till 

följd av faktorn organisation enligt den reviderade modellen, vilket ligger till grund för 

påståendet att faktorn för organisation kan ge upphov till både omfattande och icke 

omfattande redovisningsförändringar.  

Dessa exempel ur den empiriska studien implementerades dock omedelbart vilket ligger 

till grund för ett antagande om att faktorn för organisation främst ger upphov till 

omedelbara redovisningsförändringar. Vidare utgör faktorn organisation en intern faktor. 

Likt argumentationen för faktorn tillverkningsprocess finns det därmed anledning att 

misstänka att organisationen genom sin kontroll över både den påverkande faktorn och 

själva redovisningsförändringen har möjlighet att snabbare implementera förändringen. 

7.3.4.3 Ägare och ledning 

I grunden är faktorn nyckfull då den specifikt består av individer och dess personliga 

egenskaper. Till följd av att faktorn i grunden är fokuserad kring de individer som utgör 

företagets ägare och ledning kan antas att redovisningsförändringarna den ger upphov till 

utgår från dessas önskemål och handlingar. Den empiriska studien visar framför allt tre 

redovisningsförändringar som kunde härledas till individerna inom företagets ägare och 

ledning. De två skiftena av hierarkin i kontoordningen, vilken betecknas som en icke 

omfattande redovisningsförändring utan förändringar av den grundläggande formen, 

tekniken eller syftet, kopplades direkt till graden av ägarens involvering i brukets skötsel. 
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Införandet av kassaböcker och journaler, vilket representerade en helt ny typ av 

redovisning i bruket och betraktas därför som en omfattande förändring, knöts som ett 

möjligt sätt att försöka överbrygga informationsasymmetrin mellan ägaren och ledningen 

under ägarskiftesperioden då ägaren inte var lika involverad i verksamheten. Den 

empiriska studien visade alltså på både omfattande och icke omfattande förändringar som 

uppstod till följd av faktorn för ägare och ledning. 

Dessutom utgör dessa exempel både omedelbara samt successiva förändringar. Skiftet i 

kontoordningen var en tydligt gradvis förändring och förskjutning av hierarkin medan 

införandet av kassaböcker och journaler markerade med tydliga övergångar, år 1875 

respektive 1877, från ett räkenskapsår till ett annat. Baserat på detta antas ägare och 

ledning ge upphov till både omedelbara samt successiva förändringar. 

7.3.4.4 Lagar och regler 

I den empiriska studien har flertalet fall av tvingande lagstiftning med potential att 

påverka organisationers redovisning beskrivits. Däremot har klart färre exempel funnits 

på hur bruket aktivt påverkats av sådana lagar och regler inför redovisningsförändringar. 

De funna empiriska exemplen har dock alla varit av omfattande slag. Införandet av 

kassabok och journal samt övergången till en modern form av avskrivningar presenterade 

en ny form av redovisning och en ny redovisningsteknik för bruket.  Utifrån den empiriska 

studien finns det alltså grund att anta att lagar och regler i större utsträckning än övriga 

faktorer ger upphov till omfattande redovisningsförändringar. Två av de fyra 

redovisningsförändringar som enligt studien är att betrakta som omfattande påverkades 

helt eller delvis av lagar och regler. 

Det förefaller logiskt om den typiska formen av en direkt tvingande lagstiftning betänks, 

att lagar och regler tenderar att ge upphov till omedelbar implementering. Med undantag 

för fall då ett företag helt sonika väljer att ignorera lagen, och därmed riskerar någon form 

av bestraffning eller konsekvens, kommer företaget att ställas inför en specifik tidpunkt 

då anpassningen till lagstiftningen måste ske. För bruket skedde detta exempelvis vid 

övergången till aktiebolagsformen då 1910 års aktiebolagslags föreskrifter om 

tillgångsvärderingar och avskrivningar började att gälla bruket. Därmed kan antas att 

lagar och regler i huvudsak ger upphov till omedelbara redovisningsförändringar. 
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7.3.4.5 Normativa redovisningskrafter 

I vår empiriska studie finner vi stöd för att de förändringar som sker till följd av de 

normativa redovisningskrafterna är av icke omfattande art. De funna exemplen gäller det 

utökade antalet kolumner för producerade varor och tillämpningen av en 

normalkontoplan. Dessa förändringar är drivna av allt starkare förespråkare för utvecklad 

kostnadsredovisnings och branschorganisationer som förespråkar en enhetlig kontoplan 

för deras verksamheter. Att våra identifierade förändringar är av icke omfattande slag kan 

förklaras av hur de normativa redovisningskrafterna ser ut. De normativa 

redovisningskrafterna utgörs i grunden av normativ isomorfism enligt Dimaggio & 

Powell (1983). Det vill säga en ständigt pågående diskussion, inom professionen, hos 

branschorganisationer etc. kring hur redovisning bör se ut, vilket ger upphov till 

kontinuerliga och gradvisa förändringar inom individuella organisationer. Till följd av 

detta kan antas att få eller inga omfattande förändringar uppkommer till följd av 

normativa redovisningskrafter. 

De empiriska fynden kring redovisningsförändringar som kan kopplas direkt till 

normativa redovisningskrafter, det vill säga utökat antal kolumner för producerade varor 

och tillämpning av normalkontoplan, bestod båda av omedelbar implementering. Vidare 

finns det anledning, vilket tidigare har argumenterats för, att misstänka att icke 

omfattande redovisningsförändringar i större utsträckning bör gå att implementera 

omedelbart då de inte är komplexa. Det är dock problematiskt att utifrån detta definitivt 

konstatera att normativa redovisningskrafter endast ger upphov till omedelbara 

redovisningsförändringar, särskilt som de normativa redovisningskrafterna antas 

innehålla en ständigt pågående diskussion och en ständigt pågående förskjutning av 

idealredovisningen. Därför antas normativa redovisningskrafter ge upphov till 

redovisningsförändringar med både omedelbar och successiv implementering. 
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8 Slutsats 

Kapitlet inleds med en återkoppling till uppsatsens problemdiskussion och syfte varefter 

studiens slutsatser samt den teoretiska och praktiska relevansen presenteras. Därefter 

följer avslutande kommentarer om förslag till vidare forskning. 

8.1 Slutsatser 

8.1.1 En modell över redovisningsutveckling 

Studiens främsta syfte har varit att utveckla en modell som identifierar de faktorer som 

påverkar redovisningsutveckling. Detta till följd av en ihållande diskussion mellan en 

funktionalistisk syn på redovisningsutveckling, utmärkt av Littletons (1933) tankar kring 

redovisningsutveckling som ständiga anpassningar efter de omständigheter redovisning 

upprättas för att illustrera, och new accounting history, kännetecknad av Hopwoods 

(1987) beskrivningar av vikten av att se redovisningsutveckling ur mer än endast ett 

tekniskt perspektiv och se en bredare kontext. Samma kontrasterande argumentation 

återfinns mellan positive accounting theory, enligt vilken redovisning styrs av behovet att 

övervaka och kontrollera organisationen (Watts & Zimmerman, 1986), och institutionell 

teori, kännetecknat av beskrivningen av den enskilda organisationens redovisning som 

påverkad av yttre omständigheter (Dimaggio & Powell, 1983). 

De figurer som framarbetades och mer detaljerat diskuterades i kapitel sju bildar en 

sammantagen modell av de identifierade påverkande faktorerna samt olika typer 

redovisningsförändringar som presenteras på nästa sida. 

Redovisningsförändringar går att särskilja som omfattande och icke omfattande och med 

omedelbar eller successiv implementering. Modellen tar därför detta i beaktande och 

innehåller fyra olika typer av redovisningsförändringar. De fem faktorerna är uppdelade 

utifrån huruvida de, sett till organisationen, är att betrakta som interna eller externa. 

Denna uppdelning är en återspegling av det övergripande interna perspektivet inom den 

funktionalistiska synen på redovisningsutveckling och positive accounting theory 

respektive det externa perspektivet inom new accounting history och institutionell teori. 
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Figur 10 
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Utifrån de fem faktorerna går att göra antaganden om de redovisningsförändringar de ger 

upphov till. Dessa bör snarast betraktas som hypoteser för att påvisa ett samband mellan 

den specifika faktorn och redovisningsförändringen den driver fram. Ett mer utförligt 

resonemang går att finna i den reviderade faktorbeskrivningen och dess samband med 

typer av redovisningsförändringar under kapitel sju. 

 Faktorn för tillverkningsprocess kan förväntas att i större utsträckning generera 

icke omfattande samt omedelbara redovisningsförändringar. Dessa förändringar 

består genomgående av mer detaljerad och informationsrik redovisning om 

tillverkningen, dess process och resultat. 

 Faktorn för organisation kan förväntas generera både omfattande och icke 

omfattande samt omedelbara redovisningsförändringar. Dessa förändringar består 

genomgående av skiften i hur organisationen, dess verksamhet samt hur relationen 

mellan dess delar beskrivs i redovisningen. 

 Faktorn för ägare och ledning kan förväntas generera både omfattande och icke 

omfattande samt omedelbara och successiva redovisningsförändringar. 

 Faktorn för lagar och regler kan i större utsträckning än övriga faktorer förväntas 

generera omfattande förändringar. Likväl kan faktorn också förväntas ge upphov 

till icke omfattande förändringar. Förändringarna kan antas implementeras 

omedelbart. 

 Faktorn för normativa redovisningskrafter kan förväntas främst generera icke 

omfattande samt omedelbara och successiva redovisningsförändringar. 

Vårt delsyfte med studien har också varit att komplettera kunskapen kring 

bruksredovisning. Den absolut tydligaste och mest anmärkningsvärda iakttagelsen är hur 

redovisningen under åtminstone de första 150 åren av vår studie bestod av vad vi kallar 

en ansvarsredovisning. Den grundläggande strukturen i denna ansvarsredovisning var 

länge kapitalboken och avräkningsboken, där syftet med redovisningen var att, på ett 

specifikt och detaljerat sätt, redogöra för det ansvar och de skyldigheter som varje individ 

med anknytning till bruket hade. Över tiden kom dock redovisningen att förändras vid 

bruket och gå mot resultatföring och visa den ekonomiska ställningen i organisationen. 
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8.1.2 Teoretisk relevans  

Studiens teoretiska bidrag utgörs i grunden av de påverkande faktorer för 

redovisningsutveckling som har presenterats ovan. Detta särskilt då sådana 

konkretiseringar inte har kommit att bli allmänt accepterade inom forskningen (Napier, 

2006). 

Studien har också påvisat möjligheterna att använda moderna teorier kring 

externredovisningsval, i form av positive accounting theory och institutionell teori, för 

internredovisning ur ett historiskt perspektiv. Positive accounting theory har använts 

utanför de moderna ägarstrukturer som utgör ett av dess grundantagande för att beskriva 

individbaserad ansvarsredovisning vid ett järnbruk år 1775. Institutionell teori har 

använts och normativ isomorfism genom läroböcker har påvisats som avgörande för 

redovisningsutveckling på 1700-talet. Det sammantagna värdet av detta är att de 

tveksamheter som presenterades i den här textens kapitel två, det vill säga kring 

möjligheten att faktiskt använda teorierna utanför en modern kontext, i denna studie har 

visat sig vara ogrundade. Sammantaget visar detta på möjligheten att faktiskt använda 

dessa moderna teorier i studier av längre tidsperioder och i historisk forskning.  

Vidare visar den genomförda studien på möjligheten att faktiskt kombinera de 

kontrasterande synerna inom den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling och 

new accounting history samt positive accounting theory och institutionellt teori. Den 

teoretiska modellen har alltså utgått från en vilja att sammanföra kontrasterande teoretiska 

synsätt och den empiriska studien har påvisat möjligheten och fördelarna med att göra 

just detta. Dessa fördelar utgörs av ett övergripande utbud av kontrasterande tankar och 

en grund för den teoretiska modell som har presenterats ovan. Teorierna uttrycks 

genomgående som varandras motsatser och oförenliga med varandra, inte minst 

presenteras new accounting history och den funktionalistiska synen som totala 

motsättningar (Hopwood, 1987), men vår genomförda studies resultat visar på 

möjligheterna och fördelarna med att kombinera dem.  

Ett återkommande tema inom studien har varit den problematiska teleologiska och 

evolutionära grundansatsen inom den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling, 

det vill säga en tro att utveckling anpassas och förs enligt en effektiv väg mot ett optimalt 

slutmål (Hopwood, 1987). Den teoretiska modellen och framför allt den empiriska 

studien inom vilken modellen prövas har påvisat möjligheten till att en sådan rationell 
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och effektiv utveckling inte automatiskt sker. Överhuvudtaget är antaganden, vilket 

återfinns inom Littleton (1933), om att utveckling leder till förbättringar och 

effektiviseringar problematiska. Som argumenterats för vad gäller Klavreströms bruk kan 

det vara förhastat att förutsätta att den senare resultatredovisningstekniken per automatik 

var en bättre redovisningsmetod än ansvarsredovisningen som användes vid brukets start. 

Under de rådande förhållandena år 1775 framstår den ansvarsredovisning som användes 

som logisk och synnerligen användbart. Redovisningsutvecklingen inom den empiriska 

studien framstår naturligtvis som nödvändig sett till hur brukets verksamhet och 

organisation blir allt mer komplex, men detta behöver inte tolkas som en faktisk 

förbättring av densamma. Studien har alltså understrukit den teleologiska och 

evolutionära problematiken inom den funktionalistiska synen på redovisningsutveckling. 

Å andra sidan har en viss problematik med perspektivet inom new accounting history 

framkommit. Detta genom att resonemang utifrån new accounting history har kommit att 

få en allt mer begränsad roll i konkretiseringen av påverkande faktorer. Detta till följd av 

grundviljan inom new accounting history att problematisera de funktionalistiska 

antagandena med en bredare kontext (Napier, 2001), vilket leder till svårigheter i att 

entydigt konkretisera redovisningsutvecklingens drivkrafter. 

Sammantaget har studien påvisat problem med den funktionalistiska synen och new 

accounting history i härledningen av drivkrafterna bakom redovisningsutveckling. 

Studien har funnit att inom den funktionalistiska synen återfinns förenklade teleologiska 

och evolutionära antaganden samtidigt vi har brottats med problem att utifrån new 

accounting history konkretisera dess bredare utgångspunkt. Den yttersta implikationen av 

studien i förhållande till diskussionen mellan de två teorierna förefaller därför vara 

möjligheterna att i kombinationen av dem överbrygga delar av dessa problem. Den 

funktionalistiska synen utgör en lämplig grund för konkretisering av drivkrafterna bakom 

redovisningsutveckling och new accounting history en lämplig grund för 

problematisering av desamma. I den reviderade teoretiska modellen har detta resulterat i 

totalt fem påverkande faktorer, nämligen tillverkningsprocess, organisation, ägare och 

ledning, lagar och regler samt normativa redovisningskrafter. 

8.1.3 Praktisk relevans 

Den ovanstående diskussionen om problematiken med ett teleologiskt synsätt har framför 

allt praktiska konsekvenser. En punkt som togs upp i den här textens problemdiskussion 
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och som Edwards (1989) förfäktar är att det vilar en inneboende risk att det nuvarande 

sättet att redovisa ses som toppen av en lång rad förfiningar och förbättringar av systemet. 

Inom den empiriska studien finns exempel på redovisningsförändringar som snarare 

framstår som slumpmässiga eller utan logisk förklaring. Exempelvis förekommer ett 

flertal förskjutningar och förändringar av det använda räkenskapsåret vid bruket som inte 

rationellt och logiskt kan förklaras. För det individuella företaget framstår det därför vara 

avgörande att utvärdera grunderna och drivkrafterna bakom tidigare beslut och 

förändringar av redovisning. 

Den framarbetade och reviderade modellen utgör en grund utifrån vilket detta kan göras. 

Ur ett större perspektiv kan modellen enligt ett liknande resonemang vara behjälpligt för 

exempelvis normgivare inom redovisning. Modellens yttersta syfte, särskilt efter 

utforskningarna och kompletteringarna genom den empiriska studien, är att ge en bredare 

bild av de faktorer som driver redovisningsutveckling. För normgivare, vars förmåga att 

påverka det individuella företaget i den empiriska studien har styrkts, innehåller modellen 

därmed inte bara ett bevis på deras maktställning genom historien, utan också en 

uppbyggnad av de alternativa drivkrafterna av redovisningsutveckling. Dessa drivkrafter 

utgör till viss del dessa normgivares konkurrenter i försöken att styra 

redovisningsutvecklingen i allmänhet och för det individuella företaget i synnerhet. Detta 

gäller inte minst förändringar av frivillig redovisning där de möjliga drivkrafterna kan 

vara allt fler. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Den gjorda studien har visat ett flertal möjliga utgångspunkter för framtida forskning. 

Dessa gäller dels det huvudsakliga ämnet redovisningsutveckling men också den 

empiriskt undersökta bruksredovisningen. Nedan kommer några möjliga 

begynnelsepunkter att lyftas fram. 

Först och främst har den här studien lett till en framarbetad, utvärderad och reviderad 

modell över faktorerna som driver redovisningsutveckling. Utan att vara särskilt 

blygsamma vill vi påtala möjligheten att vidare testa modellen och dess antaganden på 

andra branscher eller i andra länder. Detta skulle kunna ge ytterligare underlag för att 

utvärdera och revidera de framtagna faktorerna och beskrivningen av 

redovisningsutvecklingsprocessen. Inte minst skulle också de påståendena om de 
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individuella faktorernas koppling till specifika typer av redovisningsförändringar kunna 

undersökas. En möjlighet vore exempelvis att mer kvantitativt undersöka dessa för att 

pröva resonemangens generaliserbarhet. 

Överhuvudtaget framstår bruksredovisning som intressant. Som har framkommit i denna 

studie fanns det inom branschen och i läroböcker tämligt utförligt beskrivna tankar om 

hur en sådan skulle se ut. I studien har det beskrivits som ansvarsredovisning. Det finns 

utrymme att på djupet undersöka hur processen för övergången till en mer modern 

redovisningsform såg ut. Alternativt skulle en studie kunna riktas mot fler fall och fler 

bruk för att utreda när och hur övergången från bruksredovisning till modern redovisning 

skedde. I den gjorda studien av Klavreströms bruk framkom att sådan övergång främst 

skedde i samband med att bruket blev aktiebolag i början av 1900-talet. En studie mer 

specifikt fokuserad på att utröna just den övergången skulle möjligen kunna framarbeta 

fler detaljer och fler fall. 

Ett intressant uppslag är den gjorda kopplingen mellan bruksmentalitet och 

bruksredovisning Som argumenterats för i studien går det att dra paralleller mellan 

egenskaperna inom den uttalade bruksmentaliteten och formen av ansvarsredovisning 

som tillämpades i bruket i och med att samma typ av hierarkisk uppbyggnad av samhället 

och organisationen gick att skåda i brukets böcker. En djupare studie skulle mer intimt 

kunna utreda omständigheterna för ett sådant antagande och överensstämmelsen med 

andra bruk. Detta skulle kunna vara ett led i att se historisk redovisning ur en djupare 

social kontext enligt new accounting history.   
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