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Sammanfattning 

Bakgrund: Samtliga aktiebolag i Sverige har bokföringsskyldighet. Det har dock visat sig den 

information som redovisningen ger inte har utnyttjats i den utsträckning som det finns möjlighet 

till. Många småföretagare har inte sett vilken användning de kan ha av den till vid 

beslutfattande. De använder den endast för att se hur mycket likvida medel det finns i företaget. 

En anledning till att den inte används kan vara bristen på utbildning eller annan ekonomisk 

kompetens. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om småföretagare använder sig av 

redovisningsinformationen i beslutsfattandet och om ekonomisk utbildning eller annan 

liknande kunskap har någon betydelse för användandet. Detta för att ge rekommendationer till 

småföretagare hur de ska göra för att förstå redovisningsinformationen för att kunna använda 

den i sitt beslutsfattande. 

Forskningsfrågor:  

- Vilken ekonomisk utbildning eller annan liknande kunskap har företagaren och spelar 

detta någon roll vid användandet av redovisningen? 

- Vilken är orsakerna till att företagare gör sin redovisning med interna eller externa 

resurser och hade de redovisat även om skyldigheten inte fanns? 

Metod: Denna studie har genomförts genom en fallstudie. Grunden till empirin har varit fem 

aktiebolag inom olika branscher då redovisningsskyldigheten är densamma oavsett vilken gren 

man arbetar inom. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och har sedan 

analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Resultat och slutsats: Resultatet av vår studie visar att redovisningsinformationen används i 

större utsträckning än tidigare. Företagen har insett att redovisningsinformationen innehåller 

mycket information som är användbart både för beslutsfattande och andra aktiviteter, som t ex 

månadsbokslut. Dock kvarstår de stora skillnaderna i användandet beroende på om företagaren 

hade ekonomisk utbildning eller annan ekonomisk kompetens. Brist på utbildning kan leda till 

sämre beslut men detta kan avhjälpas genom att ägarna går en kurs i till exempel 

affärsredovisning, för att på så sätt få grundläggande kunskaper. Detta behövs för att förstå vad 

ekonomiska begrepp och siffror betyder.  

Nyckelord: redovisning, småföretag, beslutsfattande, finansieringsöversikt, utbildning 
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Abstract 

Background: All limited companies in Sweden have accounting obligations but it has been 

proved that the information provided by the accounting is not being used to the extent that is 

possible. Many small business owners have not seen the point of it, except to see how much 

cash that is available in the company, but there is a lot more you can utilize it for. A good reason 

that it is not used may be the lacks of education or any other financial skills. 

Purpose: The aim of the study was to investigate if small business owners use accounting 

information in the decision-making process and if financial education or similar knowledge 

has any meaning. This is to give advice to small business owners what they should do to 

understand the accounting information to be able to use it in their decision-making process. 

Research questions:  

- What kind of financial training or other similar knowledge does the business owner have 

and does this matter when using the financial information? 

- What are the reasons that small business owners make their financial accounting with 

internal or external resources, and would they report even if the obligation did not exist? 

Methods: This study has been carried out through a case study. The basis of the empirical data 

has been five limited companies in different industries because accountability is the same no 

matter which branch you are in. The empirical data was collected through semi-structured 

interviews and then analyzed using the theoretical framework. 

Conclusion: The results of our study show that the use of accounting information is used to a 

greater extent than previously. Companies have realized that the accounting information 

contains much information that is useful to both decision-making and other activities, such as 

monthly financial statements. However, there are still important differences in usage depending 

on whether the business had financial education or other economic competence. The lack of 

education can lead to poor decisions, but this can be remedied by owners take a course in for 

example accounting, to obtain basic knowledge. This is needed to understand what economic 

concepts and numbers mean. 

Keywords: financial accounting, small firms, decision-making, financial statement, education 
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1 INTRODUKTION 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till problemet och varför det är intressant att 

titta närmare på om småföretagare utnyttjar redovisningsinformation vid beslutsfattande. 

Utifrån detta arbetas studiens problemformulering och syfte fram.  

 

1.1  Problembakgrund 

Av EU kallas små och medelstora företag för Small and Medium-Sized Enterprises, SME-

företag. De små företagen definieras som företag som har färre än 50 anställda och en årlig 

omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro (EUR - lex, 2006). I 

Sverige räknas 99,9 procent av företagen som små och medelstora företag och endast 0,1 

procent räknas som stora företag. Av dessa 99,9 procent består 99,4 procent av företag som har 

mellan 0-49 anställda (Ekonomifakta, 2016). Småföretagen är även en stor arbetsgivare på 

arbetsmarknaden. Om man tittar på antal anställda inom den privata sektorn så arbetar 46 

procent i ett företag med mindre än 50 stycken anställda. Det är alltså nästan hälften av alla 

anställda som arbetar i ett småföretag. Man kan också se att antalet anställda i dessa företag 

hela tiden ökar samtidigt som antalet anställda i de stora företagen minskar, vilket visar på att 

de små företagen är väldigt betydelsefulla vad gäller skapandet av jobb i Sverige 

(Ekonomifakta, 2, 2010). Detta gör småföretagen till en mycket viktig del för Sveriges ekonomi 

och för den ekonomiska tillväxten (Ekonomifakta, 3, 2016). På grund av att de här mindre 

företagen spelar en sådan viktig roll i Sveriges ekonomi kan det vara intressant att titta närmare 

på denna typ av företag.  

Det finns olika företagsformer som småföretag kan anta. En av dessa former är aktiebolag och 

detta innebär att de är redovisningsskyldiga i enlighet med bokföringsnämndens regler. De ska 

också vid räkenskapsårets slut avsluta sin bokföring med en årsredovisning 

(Bokföringsnämnden, u.å.). I början av 1900-talet användes redovisningen bara av ägaren för 

att kunna följa upp hur det gått för företaget rent resultatmässigt. De flesta företag var till största 

delen internt finansierade vilket gjorde att redovisningen var tydligt präglad av de 

ägarförhållanden som fanns. I takt med att många företag blev större så växte också beroendet 

av externa investeringar. Detta gjorde att behovet av redovisningsinformation växte och 

redovisningen blev allt mer utformad efter de externa intressenternas behov (Falkman, 2000). 
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År 1929 kom den första lagen som visade på ett krav på redovisning från staten. Syftet med 

lagen var att skydda borgenärerna genom att alla betalningar registrerades och att verksamheter 

med förlust inte kunde fortsätta under en längre tid (Mårtensson, 1983). Dagens bokföringslag 

innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering och också hur den 

löpande bokföringen ska avslutas (Bokföringsnämnden, u.å.). Lagen handlar om att 

dokumentera och sammanställa ett företag och dess verksamhet (e-conomic, u.å.). 

Redovisningen är främst till för företaget självt för att kunna följa upp verksamheten och för att 

kunna styra företaget mot uppsatta mål (Skatteverket, u.å. ). Det är ofta årsredovisningen som 

ligger till grund för många beslut som tas, både för de externa intressenterna men även för 

företaget självt (Hajek, Olej, & Myskova, 2014). 

1.2 Problemdiskussion   

Enligt bokföringsnämndens regler så har samtliga aktiebolag i Sverige redovisningsplikt vilket 

innebär att man löpande ska bokföra de affärshändelser som påverkar företagets resultat eller 

ställning (Bokföringsnämnden, u.å.). De lagar och rekommendationer som aktiebolagen har att 

förhålla sig till är bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning 

(Bokföringsnämnden, 2016). Redovisningen är tänkt att ha som underlag vid interna 

beslutsfattanden och även som underlag för externa intressenter till företaget som t ex 

leverantörer eller investerare. Även statliga myndigheter har intresse av redovisningen där ett 

exempel är Skattemyndigheten. I en studie av Hajek et al. (2014) framgår det att intressenter 

utnyttjar årsredovisningen både för att utvärdera det förflutna och den nuvarande ekonomiska 

situationen samt att den blir en bra bas för framtida beslutsfattanden inom företaget.  

För många större företag är redovisningsinformationen viktig (Halabi, Barrett, & Dyt, 2010), 

men hur är det med alla mindre företag som ändå upptar större delen av den svenska 

företagsmarknaden? Enligt Dang Duc, Marriott och Marriott (2006) är den finansiella 

rapporteringen även viktig för de små företagen för att hitta partners för att kunna växa och 

utvecklas. Frågan är då om dessa mindre företag vet varför de är tvungna att upprätta en 

redovisning och hur de ska använda sig av den.  

Sambandet mellan redovisningsinformation och beslutsfattande i småföretag har ofta inte setts 

som avgörande då besluts fattas men man kan ändå se att redovisningshandlingar kan vara 

användbara då man gör bedömningar och fattar beslut (Mårtensson, 1983). Hajek et al. (2014) 

hävdar att mängden och kvaliteten av den redovisningsinformation som finns tillgänglig för 
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företagets ägare spelar en stor roll när beslut ska fattas. Flera tidigare studier har undersökt detta 

och de flesta visar på att redovisningsinformationen i småföretag inte används i den 

utsträckning som den faktiskt kan (Carraher & Van Auken, 2013; Halabi, Barrett, & Dyt, 2010; 

Keasey & Short, 1990). Enligt Argilés och Slof (2003) finns det ett positivt samband mellan 

användandet av redovisningsinformation vid beslutsfattande och en hög prestation. 

För många av småföretagarna känns redovisningen som en börda (Keasey & Short, 1990) och 

de känner att de slänger ut tid och pengar på något som de själva anser är oviktigt (Halabi, 

Barrett, & Dyt, 2010). Även kvalitén och priset på redovisningen påverkas av detta (Keasey & 

Short, 1990) då en oerfaren företagare kan behöva anlita en redovisningsbyrå som sköter 

redovisningen åt dem istället (Wolk & Wootton, 1995). Kan det finnas någon annan anledning 

till att de redovisar, bortsett från att det är ett tvång? 

Undermålig redovisning är en anledning till att många företag misslyckas (Kwabena, 2013) och 

en ofta citerad tumregel är att ungefär hälften av de nya företag som bildats varje år kommer att 

upphöra att existera inom tre år (Wolk & Wootton, 1995). Det finns många orsaker till att 

företag upphör att existera, men den största anledningen är bristen på förvaltning av den 

ekonomiska informationen (Wolk & Wootton, 1995). Bristen på förvaltningen i små företag 

kan bero på flera olika saker som till exempel brist på tid (Halabi, Barrett, & Dyt, 2010), brist 

på resurser (Carraher & Van Auken, 2013) eller för höga kostnader för att ta fram informationen 

(Slof & Argilés, 2003). Även otillräckliga grundläggande färdigheter hos företagsledningen kan 

ge förödande konsekvenser hävdar Kwabena (2013). Påverkar brist på akademisk utbildning 

inom ekonomi hur och varför redovisningen görs? Enligt en studie gjord av Halabi et al. (2010) 

används inte redovisningen i flera fall på grund av att den inte förstås av ägaren. Många hade 

problem med att förstå redovisningsspråket och de termer som används i redovisningen. Även 

enligt Carraher och Van Auken (2013) används redovisningen mer ju mer utbildning ägaren 

hade då en högre utbildningsnivå gjorde att ägarna förstod informationen och hur viktigt det 

var att använda den då beslut fattas.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om småföretagare använder sig av 

redovisningsinformationen i beslutsfattandet och om ekonomisk utbildning eller annan 

liknande kunskap har någon betydelse för användandet. Detta för att ge rekommendationer till 

småföretagare hur de ska göra för att förstå redovisningsinformationen för att kunna använda 

den i sitt beslutsfattande. 

1.4  Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion där det framkommit att redovisningsinformation inte används 

fullt ut vill vi undersöka följande: 

- Vilken utbildning eller annan ekonomisk kunskap har företagaren och spelar detta 

någon roll vid användandet av redovisningen? 

- Vilken är orsakerna till att företagare gör sin redovisning med interna eller externa 

resurser och hade de redovisat även om skyldigheten inte fanns? 

1.5 Avgränsningar 

Det finns flera olika definitioner av vad som menas med småföretag. Vi kommer att använda 

oss av den definition som används av EU. Att vi valt att studera just småföretag beror på att de 

står för 99,4 procent av alla företag i Sverige (Ekonomifakta, 2016), vilket alltså är en mycket 

betydande del av Sveriges företagande (Ekonomifakta, 3, 2016).  
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2 METOD 
Kapitlet förklarar tillvägagångssättet vid genomförandet av vår studie. Här framgår de 

metodval vi har gjort samt hur vi gjort vår datainsamling och vårt urval. Kapitlet avslutas 

med etiska reflektioner, analysmetod och metodkritik.  

2.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka om småföretagare använder sig av redovisnings-

informationen i beslutsfattandet och om ekonomisk utbildning eller annan liknande kunskap 

har någon betydelse för användandet. Detta för att ge rekommendationer till småföretagare hur 

de ska göra för att förstå redovisningsinformationen för att kunna använda den i sitt 

beslutsfattande. Vi har inledningsvis undersökt tidigare studier inom redovisning där det 

framkommit att användandet av redovisningsinformationen inte var utbrett bland småföretagare 

och att det kan vara kopplat till brist på någon form av ekonomisk utbildning eller annan 

likvärdig kompetens. Detta innebär att vi har en deduktiv ansats då vi utgår från vår teori och 

sedan jämför med vår empiri för att kunna dra slutsatser. Eftersom vi är ute efter att undersöka 

om redovisningsinformation används vid beslutsfattande har vi antagit en explorativ studie.  

För att vi ska kunna få svar på vårt syfte har vi valt att göra intervjuer vilket leder oss mot en 

kvalitativ metod. Detta har vi gjort för att vi ska kunna skapa en förståelse för våra informanters 

svar om de använder sig av redovisningsinformationen då de fattar beslut och om de anser att 

utbildning eller brist på utbildning har någon betydelse. Vidare så har vi valt en kvalitativ 

ansats, då vi ville få mer utvecklade och beskrivande svar än en kvantitativ ansats kunde ge. 

Vår vetenskapliga ansats är hermeneutisk, då vi utefter vår referensram ska tolka våra 

informanters svar. Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och dess betydelse är “tolkning 

av budskap” (Egidius, 1986).  

Vi har genomfört en fallstudie då vi ville undersöka hur om småföretagare använder sig av 

redovisningsinformationen vid beslutsfattande.  Enligt Denscombe (2016) förknippas 

fallstudier ofta med kvalitativ forskning och riktar in sig på en förekomst av ett visst fenomen 

med avsikten att tillhandahålla en djupgående beskrivning för olika förhållanden, erfarenheter 

eller händelser som finns i detta särskilda fall. Kritik som finns mot fallstudier handlar oftast 

om hur rimligt det är att generalisera slutsatserna utifrån bara ett eller ett fåtal fall (Denscombe, 
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2016) och vi är därför nog med att poängtera att resultaten i denna studie inte nödvändigtvis 

stämmer överens med alla fall. 

2.2 Datainsamling 

Det finns sex olika datakällor när det handlar om att genomföra en fallstudie; personliga eller 

informella anteckningar, direkta observationer, arkivmaterial, intervjuer och fysiska artefakter 

(Yin, 2007). I vårt fall utfördes kvalitativa intervjuer som är primärdata. Detta för att kunna får 

svar på våra frågeställningar och vårt syfte, som handlar om hur småföretagare använder sin 

redovisningsinformation i beslutsfattandet. Detta är en metod för att utröna, upptäcka, förstå 

eller lista ut beskaffenhet eller egenskap (Svensson & Starrin, 1996).  

Kvalitativa intervjuer passar bra för att få en förståelse för informantens erfarenheter, känslor 

och tankar (Dalen, 2015). För att få ett bra resultat är det viktigt redan i början att det finns en 

klar bild över syftet och målet med undersökningen. Vi valde att utföra semistrukturerade 

intervjuer för att få lite flexibilitet och tillåta våra informanter att utveckla tankar och ha 

synpunkter. Syftet med studien är att undersöka om småföretagare använder sig av 

redovisningsinformationen i beslutsfattandet och om ekonomisk utbildning eller annan 

liknande kunskap har någon betydelse för användandet. Detta för att ge rekommendationer till 

småföretagare hur de ska göra för att förstå redovisningsinformationen för att kunna använda 

den i sitt beslutsfattande. 

Då redovisning är lagstadgad ville vi även undersöka hur de ställde sig till den och om de skulle 

fortsätta redovisa även om skyldigheten försvann. Här kunde informanterna lämna synpunkter 

om vad de skulle kunna tänka sig att göra annorlunda. Planerad tid per intervju blev 45-60 

minuter då det var bättre att ha tid över än att känna att vi inte hann färdigt. 

 

Sekundärdata fick vi genom företagens årsredovisningar och dessa användes enbart till att söka 

reda på företag som passade in på våra urvalskriterier för EU:s definition av småföretag.  

2.2.1 Konstruerande av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades utifrån vårt syfte och vår problemformulering ihop med våra 

temaområden i den teoretiska referensramen vilka är redovisning, beslutsfattande samt resurser 

och kompetens. Detta för att kunna finna kopplingar mellan informanternas svar och våra 
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teorier och knyta ihop alla delar. Inledningen i redovisningsområdet handlar om 

bokföringsskyldighet. Detta valde vi att ta med som fråga eftersom det för företagarna inte finns 

något alternativ till bokföringen. Vi var intresserade att veta om de valt att redovisa om 

skyldigheten försvann. I beslutsfattandet talar vi om underlag till beslutsfattandet, där vi var 

intresserade av om de använde sig av redovisningsinformationen vid beslut. I det sista 

temaområdet, resurser och kompetens, var vi ute efter att ta reda på om de själva hade någon 

ekonomisk utbildning eller annan likvärdig kompetens som hade någon betydelse för hur de 

använde sig av redovisningsinformationen i beslutsfattandet. 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i om de använder 

redovisningsinformationen i beslutsfattandet, om ekonomisk utbildning eller annan likvärdig 

kompetens har betydelse och vad de anser om redovisningsplikten. Vi lade fokus på att 

konstruera frågor som gick att bygga vidare på under tiden som intervjun pågick. Något som 

var viktigt att undvika var att ge frågor som kunde besvaras med ett enkelt ja eller nej. Vid en 

fråga som kunde resulterar i detta var det viktigt att flika in en följdfråga så att informanten 

fortsatte att utveckla sitt svar. Ett exempel är att vi frågade om redovisningen skulle göras utan 

att det var lagtvång på det. Här fanns möjligheten att bara svara ja eller nej, då kan man välja 

att vidare med att fråga varför, eller hur? Efter att guiden var klar gjorde vi en pilotintervju som 

vi spelade in och sedan lyssnade på. Detta för att se om vi fick fram det vi var ute efter. 

Pilotintervju gjordes med en småföretagare som passade in i vårt urval. Då vi gick igenom 

pilotintervjun för att se om vi fick svar på våra frågor märkte vi att vi behövde utveckla frågan 

om utbildning. Vi lade därför till denna fråga: Hur har utbildning/inte utbildning påverkat 

förståelsen och användandet av redovisningen? I övrigt hade vi fått ihop frågor som gav oss 

svar på vårt syfte och vår problemformulering.  

2.2.2 Urval 

Vi har utfört ett slumpmässigt urval genom att via infotorg-företag sökt reda på ett flertal 

företag. Vi vände oss till småföretag som har mellan 1 och 49 anställda och med en årlig 

omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Detta är definitionen 

som används av EU och eftersom att Sverige tillhör EU har vi valt att använda oss av denna 

definition. Av dessa företag kontaktade vi, via mail, inledningsvis fem företag för att se om de 

var villiga att ställa upp på en intervju. Om någon eller några företag tackade nej återvände vi 
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till vår lista med företag och hörde av oss till den som stod näst på tur. På detta vis var vi 

övertygade om att tillslut få tag på rätt antal företag.   

Tabell 1  Urvalsinformation 

Företag Bransch Anställda Nettoomsättning* 

(tkr) 

Balansomslutning* 

(tkr) 

A Konditori och bageri 27 21 439 11 373 

B Gjuteri 30 36 334 60 572 

C Livsmedel 11 33 930 4 469 

D Bygg- och järnhandel 3 10 037 4 392 

E IT 31 54 697 15 522 

*Siffrorna är hämtade från företagens årsredovisningar. 

Vi valde fem företag då vårt syfte var att undersöka om redovisningsinformationen används vid 

beslutsfattande. Sekundärdata är hämtade från företagens årsredovisning för att visa på att 

företagen i vårt urval håller sig inom gränsen för EU:s definition av småföretag.  

Färre än fem kunde vi inte ta då materialet måste vara av sådan kvalitet att det kan utgöra 

underlag för både tolkning och analys (Dalen, 2015). Vi valde ej heller ut företag inom samma 

bransch då vi ville täcka in flera branscher eftersom redovisningsskyldigheten är densamma 

oavsett branschinriktning. Själva intervjun blev med ägaren i fyra av företagen och Vd:n i det 

femte då han varit med från start och arbetade ihop med ägaren. Detta på grund av att det i 

slutändan oftast är ägaren som har beslutsrätten. Efter fem genomförda intervjuer upplevde vi 

att vi har fått den informationen som behövs och att ytterligare intervjuer inte skulle ge oss mer. 

2.2.3 Intervju 

Totalt genomförde vi fem intervjuer. I urvalet fanns fyra ägare samt en Vd ur olika branscher 

då vi ville täcka in fler branscher eftersom att redovisningsskyldigheten är densamma oavsett 

vilken bransch de verkar i. Företagen opererade i branscherna konditori och bageri, gjuteri, 

livsmedel, bygg och järnhandel samt IT. Ur dessa företag valde vi att intervjua ägaren och 

avsikten med detta val var att beslut oftast tas av ägaren i småföretag. I företaget där vi 
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intervjuade Vd:n hade han varit med redan från start och var den som tog besluten ihop med 

ägaren.   

Våra intervjuer är utförda på plats hos informanten, oftast på dennes kontor eller ett 

konferensrum. Innan intervjun började vi med en förklaring av syftet med studien vilket var att 

undersöka om de använde sig av redovisningsinformationen vid beslutsfattande och om 

utbildning eller ej har någon betydelse för detta. Genom samtliga intervjuer använde vi oss av 

samma intervjuguide med semistrukturerade frågor för att ge informanten utrymme att fritt 

svara på det vi frågade.  

Intervjuerna spelades in för att säkerställa att vi inte missade något väsentligt. Dock tillfrågades 

informanten innan om det var okej att vi spelade in och samtliga svarade att det gick bra. Under 

intervjun var det en av oss som hade huvudansvaret och den andra skötte inspelning och 

antecknade eventuella frågetecken som togs upp i slutet av intervjun. De flesta intervjuerna tog 

cirka 30 minuter med undantag av en företagare som bara tog 15 minuter. Detta på grund av att 

han inte gjorde redovisningen själv och inte hade någon utbildning i hur man använder sig av 

redovisningsinformationen. Detta resulterade i väldigt korta svar. Att intervjutiden understeg 

den tid vi avsatt anser vi inte har någon stor betydelse då informanterna ändå diskuterade och 

redogjorde för deras åsikter och uppfattningar om det vi undersökte. Vi fick därför väldigt 

utförliga och informativa svar.  

2.3 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar som användes för uppbyggnad av den teoretiska referensramen söktes 

fram via Google Scholar där de flesta databaser finns samlade som t ex Science Direct och 

Emerald Insight. Vi använde oss främst av vetenskapliga artiklar som är peer reviewed. Det gör 

att artiklarna har en större trovärdighet då de är granskade av en oberoende forskare. Några 

exempel på tidskrifter är: Journal of Small Business Strategy, Accounting and Business 

Research, Journal of Small Business and Enterprise Development, Research in Accounting and 

Management och Journal of Small Business & Entrepreneurship. Vidare har litteratur i form 

av böcker och kurslitteratur hämtats från biblioteket på högskolan i Skövde samt även från 

biblioteket på högskolan i Jönköping.   

Sökord: financial accounting, small firms, decision-making, accountant, financial statement 
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2.4 Etiska reflektioner 

Etiken inom den företagsekonomiska forskningen handlar om hur de individer som studeras 

ska behandlas och om det finns aktiviteter som man bör eller inte bör vara involverade i 

tillsammans med de individer som studeras (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell 

(2013) finns det olika etiska principer som bör följas vid företagsekonomisk forskning: 

Informationskravet: Handlar om att berörda personer ska informeras om syftet med 

undersökningen och vilka moment som ingår. Vi var noga med att informera de berörda 

parterna om vad vårt syfte med uppsatsen är. 

Samtyckeskravet: De personer som studeras ska veta om att deltagandet är frivilligt och att de 

får avbryta deltagandet om de vill. Då deltagarna i vår undersökning gått med på att medverka 

är därmed samtyckeskravet uppfyllt. Informanterna hade dock möjligheten att avbryta 

intervjun. 

Konfidentialitet- och anonymitetskravet: Uppgifter om medverkande personer ska hanteras 

med konfidentialitet. Vi har inte skrivit ut våra informanters personuppgifter eller namn, utan 

bara bransch som de arbetar i. Detta meddelande vi informanterna om innan de gick med på att 

ställa upp. 

Nyttjandekravet: Detta krav handlar om att insamlade uppgifter enbart kommer att användas 

för forskningsändamålet. Vi har enbart använt oss av uppgifterna i vår uppsats. 

Falska förespeglingar: Denna sista princip innebär att vi inte får ge våra informanter falsk 

eller vilseledande information om undersökningen. 

2.5 Analysmetod   

Syftet med analysen är att få en bättre förståelse av de data som man har samlat in genom att 

beskriva, förklara eller tolka (Denscombe, 2016). Efter att intervjuerna var genomförda satte vi 

oss ned för att bearbeta materialet vi fått in och skrev ut intervjuerna. Sedan tog vi ut den 

information som hade koppling till våra intervjufrågor, syfte och problemformulering. 

Intervjuerna redovisas inte ordagrant och var för sig utan svaren är sammanfattande utefter våra 

forskningsfrågor och temaområden: redovisning: här går vi igenom bokföringsskyldighet och 

om informanterna redovisar internt eller har extern hjälp, beslutsfattande: här diskuterar vi 
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beslutsunderlag och redovisningens betydelse i beslutsfattandet, resurser och kompetens: 

vilka externa resurser som finns till hjälp för företagare samt utbildningsfrågan. Detta gjorde vi 

för att få en bild över informanternas uppfattningar och åsikter för att kunna söka likheter och 

olikheter i informanternas svar.  

Både det empiriska kapitlet och 

analyskapitlet är uppbyggt utefter våra 

temaområden för att enkelt kunna 

sammanfatta det material vi fick från våra 

intervjuer. Dessa kapitel kopplades ihop 

med den teoretiska referensramen för att se 

om redovisningsinformationen har börjat 

användas mer i beslutsprocessen än 

tidigare. På detta sätt fick vi bättre översikt 

över informanternas svar. I analyskapitlet 

analyserades sedan materialet från empirin 

med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis analyserade vi vårt resultat 

för att till slut komma fram till en slutsats. 

 

Figur 1 En modell för kvalitativ databearbetning  (Lantz 

Friedrich, 2008, s. 6) 

2.6 Metodkritik 

Inom den kvalitativa forskningen kan trovärdigheten vara svår att mäta eftersom det inte finns 

något sätt att kontrollera metoderna som använts för insamling och analys av data. Detta beror 

på att det inte finns en “sann” verklighet och att mycket av forskningen består av tolkningar av 

andras uttalanden (Dalen, 2015).  

En risk som intervjuer för med sig är att informanter enbart blir de ägare som är väl insatta i 

hur man kan använda sig av redovisningsinformationen och att de även gör det, eftersom vi i 

inledande mail berättade vad studien handlande om. Nu blev det inte så i vårt fall då vi fick med 

informanter som utnyttjade redovisningsinformationen och några som inte gjorde det. Något 

som hade ökat trovärdigheten i vår studie hade naturligtvis varit att vara öppna med både 

företagets namn och namnet på informanten, men vi valde medvetet att låta dem vara anonyma 

för att öka chanserna för att informanten inte skulle känna sig hämmad och kunna ge ärliga och 
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utförligare svar. Detta gör ändå att vi anser att vår studie är tillförlitlig och trovärdig. Svaren vi 

fick från informanterna anser vi också täcker det vi hade för avsikt att ta reda på.  

För att göra vår studie mer trovärdig använde vi oss av samma intervjuguide till samtliga företag 

för att bättre kunna jämföra svaren. Intervjuguiden skapade vi utefter vårt syfte, vår 

problemformulering och vår teoretiska referensram för att kunna konstruera frågor som ökade 

chanserna till att ge det resultat som vi var ute efter. Frågorna i intervjuguiden kunde även följas 

av följdfrågor men grunden var samma frågor till alla. Före intervjuerna utfördes en 

pilotintervju för att testa våra frågor. Detta för att vi skulle kunna förbättra och finslipa 

underlaget för att få fram så relevanta frågor som möjligt (Yin, 2007). Resultatet av 

pilotintervjun visade att vi behövde lägga till en fråga angående företagarens utbildning. Under 

intervjuerna med våra informanter skötte en av oss intervjun och den andra antecknade och 

skrev ner oklarheter som sedan kunde tas upp i slutet av intervjun. Vi spelade även in intervjun 

så att vi senare kunde gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. En fördel med detta var att vi då 

kunde kontrollera svaren vi fått och få med informantens exakta ord. Enligt Dalen (2015) gör 

detta att svaren blir mer valida.  

Något som drog ut på tiden innan vi kunde komma igång med våra intervjuer var att få tag på 

företagare som var villiga att medverka. Många tackade vänligt nej på grund av omständigheter 

som omstruktureringar eller tidsbrist av olika anledningar. Detta kan ha att göra med att vi 

specifikt bad om att få intervjua ägaren.  När vi väl fått ihop våra fem informanter gick det 

snabbt att få tid till att komma och intervjua dem.  

Vi var noga med att det var ägaren till företaget som vi intervjuade. Dock blev det ett undantag 

med ett företag där det blev Vd:n, men vi valde att ta med det företaget i alla fall då han varit 

med sedan start och då han var med i beslutsprocessen tillsammans med ägaren. Nu hade 

informanterna olika erfarenheter och vi kunde ha valt att istället tala med den person som hade 

hand om redovisning men eftersom vi var ute efter att ta reda på hur redovisningsinformationen 

används i beslutsprocessen tror vi att det hade blivit lite snedvridet eftersom de som arbetar 

med redovisningen kanske inte alltid har med besluten att göra.  

Vi valde att inte skicka ut våra intervjufrågor i förväg eftersom informanten då skulle kunna 

tänka ut svar i förväg för att det skulle låta bra eller ge oss svar som de tror att vi vill ha. Detta 

gör att våra svar kommer direkt från informanten och blir mer spontana. Genom att göra på 

detta sätt kunde vi även säkerställa att de inte kunde ge sken av att ha mer kunskap i ämnet än 

de hade.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel är indelat i tre temaområden, redovisning, beslutsfattande samt resurser och 

kompentens. Här får läsaren information om bokföringsskyldigheten, 

redovisningsinformationens betydelse samt vilka typer av externa resurser som finns 

småföretagen till hjälp.      

3.1 Redovisning   

Något som aktiebolag har gemensamt är att samtliga har bokföringsplikt. Redovisningens syfte 

är att registrera och rapportera olika slags transaktioner. Intern redovisning kan företag lägga 

upp som de vill medan den externa redovisningen är lagreglerad, men det kan även finnas 

andra anledningar till att den görs. 

3.1.1 Bokföringsskyldighet 

Bokföringslagen är tillämplig på samtliga företag, stora som små. Flertalet juridiska personer 

är bokföringsskyldiga t ex aktiebolag och handelsbolag. Bokföringsskyldighet innebär att 

löpande bokföra alla affärshändelser av ekonomisk art så att de kan presenteras i 

registreringsordning och i systematiskt ordning och att se till att det finns verifikationer för alla 

bokföringsposter. Detta framgår i Bokföringslagen kap. 5 (SFS 1999:1078). Den innebär även 

att företagare ska arkivera informationen på en ordnat och tryggt sätt, inom landet, under minst 

sju år. Även uppgifter på elektroniska enheter kan räknas som räkenskapsinformation.  Alla 

verksamheter måste avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut och resultaten redovisas per 

räkenskapsår (SFS 1999:1078). 

3.1.2 Redovisningens syfte 

Redovisningen kan ses som ett verktyg som har till syfte att bland annat mäta, registrera, 

värdera och rapportera olika slags transaktioner (Lundén & Bokelund-Svensson, 2011). 

Redovisningens syfte är framför allt att ge ett underlag för att kunna följa upp verksamheten 

och styra den mot uppsatta mål (Ax, Johansson, & Kullvén, 2012), men också att förmedla en 

ekonomiskt rättvisande bild av företagets ställning och utveckling till dess intressenter (Lundén 

& Bokelund-Svensson, 2011; Wallman, 1996). Vidare fortsätter Lundén och Bokelund-
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Svensson (2011) med att enbart styra ett företag på intuition och känsla är som att ge sig ut i 

okänt territorium. För att kunna driva ett företag framgångsrikt är en fungerande löpande 

redovisning ett av de viktigaste redskapen. Genom att redovisningen sköts på ett bra och korrekt 

sätt ökar kontrollen över hur företaget mår just nu och har större chans att ta snabba beslut 

(Lundén & Bokelund-Svensson, 2011). Redovisning spelar en viktig roll som en 

kontrollanordning. Företagets resultatrapport bör tas fram i alla fall en gång i månanden för att 

ha kontroll över hur företaget går. Många nöjer sig med att göra detta varannan månad men det 

är för sällan (Lundén & Bokelund-Svensson, 2011). 

3.1.3 Intern och extern redovisning 

Redovisningen delas normalt in två delar: internredovisning och externredovisning. Den interna 

redovisningen handlar om att förse de interna beslutsfattarna med information som kan ligga 

till grund för beslutsfattande, som t ex att högre chefer kan använda budgetar, standardkostnader 

och divisionsrapporter för att styra opportunistiskt beteende av underordnade (Zimmerman & 

Yahya-Zadeh, 2011). 

Syftet med den externa redovisningen är att dokumentera och sammanställa den information 

som anses relevant som rör företagets resultat vid en viss tidpunkt. I lag kallas extern 

redovisning för affärsredovisning och är främst till för företaget självt för att kunna följa upp 

verksamheten och för att kunna styra företaget mot uppsatta mål (Ax, Johansson, & Kullvén, 

2012). Den är också till att ge de externa intressenterna information om hur företagets resultat 

och ställning ser ut. Den externa redovisningen ska registrera ett företags affärshändelser. Det 

innebär att alla händelser som resulterar i en förändring i balansräkningen som registreras och 

rapporteras i den externa redovisningen. Detta för att de externa intressenterna, som t ex. 

aktieägare, långivare, investerare mm, ska kunna ta del av denna information (Ax, Johansson, 

& Kullvén, 2012). Skillnaden mellan de interna och externa beslutsfattarna är att de externa 

inte alls har tillgång till lika mycket information som de interna vilket gör att de måste förlita 

sig helt på den externa redovisningen som ges ut av företaget (Falkman, 2000). 

Årsredovisningar är ett resultat av den externa redovisningen. Dessa rapporter kan ses som 

grunden för ekonomiska beslut, både för företaget självt och för dess utomstående 

intressenter.  Eftersom alla företag är olika är det ett måste att känna till sina aktiviteter och 

resultat (Hajek, Olej, & Myskova, 2014) och Soceaa (2012) hävdar att redovisningsinformation 

kan hjälpa företagaren att ha en oberoende kontroll över verksamheten.  
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3.2 Beslutsfattandet 

Företag måste ibland göra vissa förändringar, till exempel investera i en ny maskin eller 

renovera ett restaurangkök. Använder de sig av tillgänglig redovisningsinformation i denna 

process? 

3.2.1 Underlag 

Alla svenska aktiebolag, oavsett storlek, måste offentliggöra en årsredovisning (Edenhammar 

& Thorell, 2013). Syftet med den finansiella rapporteringen är att informationen ska vara till 

nytta för användare när det kommer till att fatta ekonomiska beslut som t ex investeringar 

(Ojala, Niskanen, Collis, & Pajunen, 2014). Halabi et al. (2010) kommer dock fram till att små 

företag sällan använder sig av den finansiella information när det kommer till att fatta beslut. 

Van Auken och Carraher (2013) anser att hur ofta man upprättar sina finansiella rapporter är en 

indikator på vilket förtroende ägaren har för dess tillförlitlighet. De företag som upprätta dem 

oftare har sannolikt en större förståelse för deras betydelse när det kommer till beslutsprocessen 

(Van Auken & Carraher, 2013). 

Någon som har visat på att ekonomisk analys av den finansiella redovisningsinformation är 

oumbärlig är Anderson (2008) som har kommit fram till att det är ett viktigt verktyg när det 

kommer till att stödja beslut.  Genom redovisningsinformationen blir viktiga aspekter av 

företaget tillgängliga vilket gör det möjligt för företagaren att fastställa vad företagets 

operationer innebär (Soceaa, 2012).  Det är viktigt att förstå hur den finansiella och icke-

finansiella informationen hör ihop och hur dessa kan användas då den finansiella informationen 

endast upptar ca 20 % av all den information som finns i årsredovisningen (Hajek, Olej, & 

Myskova, 2014).  

3.2.2 Redovisningens betydelse 

Enligt Blomkvist (2011) är företagsledare beslutsfattare. Redovisningen innehåller värdefull 

information som bör användas för att hjälpa till att fatta beslut (Carraher & Van Auken, 2013). 

De finansiella rapporterna ger viktig information som bör användas, både av externa 

utvärderare och internt, för att hjälpa till vid styrbeslut. Både ägare och leverantörer av tjänster 

kan använda informationen för att förstå vilka faktorer som påverkar deras användning av 

finansiella rapporter. En sådan förståelse av vilka faktorer som har detta inflytande kan förbättra 
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den process genom vilken finansiella rapporter får införlivas beslut (Carraher & Van Auken, 

2013). 

 Ur ett långsiktigt perspektiv är redovisningsinformationen i synnerhet viktig när det gäller 

beslutsfattande om potentiella investeringar eftersom investeringsverksamheten anses vara den 

faktor som är viktigast när det gäller att påskynda ett företags ekonomiska utveckling. Bilagan 

i årsredovisningen bör utarbetas i detalj, inklusive, till exempel, en komplett lista över 

långsiktiga åtaganden (Hajek, Olej, & Myskova, 2014). Hajek et al. (2014) kom i sin studie 

fram att den viktigaste informationen i årsredovisningen är den extra information som kommer 

fram i noterna.  

Antaganden om att människan är rationell och hela tiden agerar på ett sådant sätt som 

maximerar hans nytta har påverkat externredovisningen sedan den kom till (Falkman, 2000). 

Dock är användandet av redovisning som underlag för beslut varierande i småföretag 

(Blomkvist, 2011). 

Traditionellt utgår man ifrån att beslutsfattaren hela tiden är rationell och då kan fatta de bästa 

besluten utifrån den information som finns för att kunna maximera nyttan (Simon, 1978). För 

att kunna göra detta så krävs det att den som ska fatta beslut har en uppfattning om hur framtiden 

kommer att se ut för att kunna se vilket resultat som att fås genom beslutet. Beslutsfattaren 

behöver också kunna identifiera och värdera de olika alternativen som finns för att sedan kunna 

välja det alternativ som bäst maximerar nyttan för att uppnå fullständig rationalitet (Falkman, 

2000). 

Det har uppkommit en hel del kritik mot det rationella beslutsfattandet som handlar om att det 

inte kan finnas någon möjlighet för någon att kunna se alla olika alternativ som är möjliga innan 

man fattar beslut. Skillnaden mellan teori och praktik är att man i teorin alltid utvärderar alla 

val som finns innan man tar beslutet, medan man i verkligheten ofta väljer det första 

tillfredsställande alternativet som finns (Brown, 2004). Utan bedömning av alla alternativ är 

fullständig rationalitet inte möjlig. Även resursbegränsningar och mänskliga begränsningar 

utgör hinder för fullständig rationalitet (Berström & Lumsden, 1993). 

En nackdel med att man ofta inte går igenom alla möjliga alternativ är att många ofta inte tänker 

igenom sina beslut ordentligt. Människor är inte vana vid att behöva tänka ordentligt utan man 

litar på den första rimliga bedömningen som man kommer att tänka på (Kahneman, 2003). Ofta 

är tiden för beslutsfattandet begränsad (Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta kan ändras på genom 
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kunskap och lång praktik som kommer leda till att man lättare ser lösningar än en person utan 

kunskap, utan att behöva lägga ner mer tid (Kahneman, 2003).   

Det rationella beslutsfattandet har istället börjat ersättas med tillfredsställande beslutsfattanden 

där beslutsfattaren kommer att ta det beslut som han är nöjd med, med tanke på den osäkra 

omgivningen och vilken information som finns tillgänglig (Falkman, 2000). Enligt Brown 

(2011) styrs besluten också till stor del av känslor och humör hos beslutsfattaren. 

3.3 Resurser och kompetens 

Ett företag har olika val när det gäller redovisningen. Antingen kan de välja att sköta den själva 

eller så kan de lämna över den till en redovisnings- eller revisionsbyrå. Den 

externa redovisningssupporten kan vara ett företag behjälplig när det gäller både redovisning 

och revision som rådgivning. Detta är speciellt viktigt då företagaren själv inte har dessa 

kunskaper.  

3.3.1 Extern redovisningssupport 

Enligt Person (1993) kan rådgivning från en redovisningskonsult/byrå vara till stor nytta för 

små företag men bara om ägaren förstår och använder den på rätt sätt. Oftast är företagen ganska 

små i början och har därför ingen någon egen redovisningspersonal. Detta kan innebära att 

redovisningskonsulten kan få ta på sig rollen som både rådgivare och controller. Men oavsett 

så måste de slutgiltiga besluten av alla frågor göras av ledningen/ägaren (Person, 1993). Fields 

(1993) kom fram till att småföretag rankande redovisningsbyrån som deras mest använda 

externa konsult och även som deras mest betrodde rådgivare. En viktig aspekt att ta i beaktande 

är att se till att den redovisningsbyrå man väljer har bra insikt i den bransch företaget verkar i 

(Wolk & Wootton, 1995). Det är sedan länge konstaterat att en redovisningsbyrås tjänster är 

anledningen till att små företag överlever men är noga med att inte ta något ansvar för företaget 

utan ger enbart råd till företagen när de efterfrågas (Kirby & King, 1997). En redovisningsbyrå 

kan även hjälpa till med att förbättra finanshanteringen i små företag genom att introducera 

program för att underlätta kontrollen av sina egna finanser (Breen, Scuiulli, & Calvert, 2004) 
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3.3.2 Revisor 

Krav på revision i existerande aktiebolag föreligger då företaget uppfyller minst två av följande 

villkor: 1) att medeltalet anställda ska vara fler än tre, 2) de ska har mer än 1,5 miljoner i 

balansomslutning samt att 3) nettoomsättningen ska överstiga tre miljoner. (SFS 2005:551). På 

grund av bristen på finansiell kunskap inom företaget måste många små företag anlita en revisor 

(Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). Tidigare studier (Berry, Sweeting, Robert, & Goto, 

2006; Blackburn & Jarvis, 2010) har visat att även revisorn är en viktig källa när det gäller 

rådgivning. I många länder spelar revisorn en viktig roll som affärsrådgivare för små företag 

förutom att erbjuda grundläggande redovisningstjänster (Gooderham, Tobiassen, Doving, & 

Nordhaug, 2004).  

Men medan vissa företag utnyttjar sina externa revisorer på en omfattande nivå visar 

Gooderham et al. (2004) att en betydande andel endast använder dem i mindre grad. Dock så 

visar Carey och Tanewski (2016) att mindre företags behov av råd är större då de själva oftast 

saknar erforderliga finansiella kunskaper men om inte ägaren är övertygad om revisorns 

kompetens är det osannolikt han kommer att förlita sig på denne, oavsett om han har behov av 

rådgivning eller ej (Carey & Tanewski, 2016).  

De externa revisorerna erbjuder övervakningstjänster när det gäller bemötandet av 

bestämmelser som beskattning och revision (Collis, 2012) och vad dessa tjänster fokuserar på 

är förberedelser och tolkningar av finansiella rapporter. Niemi et al. (2012) visar i sin studie att 

företag som använder sig av externa revisorer oftare är för frivillig revision. Faktorer som kan 

påverkar frivillig revision är storleken på företaget, finansiering från externa intressenter som 

till exempel banken, och ett behov av att förbättra kvaliteten på den finansiella informationen 

(Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). 

3.3.3 Utbildning 

En anledning till att redovisningsinformationen inte används fullt ut i småföretag kan vara 

bristen på kunskap (Mårtensson, 1983). Även Carraher och Van Auken (2013) anser att 

användandet av redovisning vid beslutsfattande var direkt associerat med utbildningsnivån. 

Ägare i småföretag har ofta inte tillräckligt med finansiell kunskap för att förstå vilken påverkan 

på företaget som deras beslut har. Dåliga beslut kan både hota mindre företags lönsamhet och 

skapa allvarliga problem (Carraher & Van Auken, 2013). 
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Enligt Carraher och Van Auken (2013) gör högre utbildningsnivå det möjligt för ägaren att 

förstå informationen från redovisningen och hjälper dem att förstå att redovisningen är viktig 

då beslut fattas. Kunskapen är alltså mycket viktig för att företagarna ska förstå de finansiella 

rapporterna. Känner ägaren att han inte förstår leder det till att han inte känner sig bekväm med 

att använda finansiella rapporter och det är då större sannolikhet att informationen inte används 

i lika stor utsträckning som för en ägare som känner sig bekväm med redovisningen (Carraher 

& Van Auken, 2013).   

3.4 Sammanfattning  

Ett företag har olika val när det gäller redovisningen. Antingen kan de välja att sköta den själva 

eller så kan de lämna över den till en redovisnings- eller revisionsbyrå. Den externa 

redovisningssupporten kan vara ett företag behjälplig när det gäller både redovisning och 

revision som rådgivning. Detta är speciellt viktigt då företagaren själv inte har dessa kunskaper. 

Ibland behövs det göras förändringar, till exempel en större investering. Använder de sig av 

tillgänglig redovisningsinformation i denna process? Redovisningen innehåller värdefull 

information som bör användas för att hjälpa till att fatta beslut (Carraher & Van Auken, 2013). 

Ur ett långsiktigt perspektiv är redovisningsinformationen i synnerhet viktig när det gäller 

beslutsfattande om potentiella investeringar eftersom investeringsverksamheten anses vara den 

faktor som är viktigast när det gäller att påskynda ett företags ekonomiska utveckling (Hajek, 

Olej, & Myskova, 2014). 

En anledning till att redovisningsinformationen inte används fullt ut i småföretag kan vara 

bristen på kunskap (Mårtensson, 1983). Även Carraher och Van Auken (2013) anser att 

användandet av redovisning vid beslutsfattande var direkt associerat med utbildningsnivån.  

Något som aktiebolag har gemensamt är att samtliga har bokföringsplikt. Redovisningens syfte 

är att registrera och rapportera olika slags transaktioner. Intern redovisning kan företag lägga 

upp som de vill medan den externa redovisningen är lagreglerad, men det kan även finnas andra 

anledningar till att den görs. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras resultatet av våra intervjuer. De redovisas efter varandra utefter 

våra temaområden som även framgår i den teoretiska referensramen. I slutet finns en kort 

sammanställning av våra empiriska data.  

4.1 Företag A 

4.1.1 Bakgrundsinformation  

Företaget är i grund och botten ett konditori och bageri men sedan 10 år tillbaka sysslar de 

också med catering och restaurang. Det är även catering- och restaurangdelen som under de 

senaste åren har vuxit mest och de står nu för cirka 40 procent av omsättningen. Konditoriet 

startades år 1990 och har ägts av den nuvarande ägaren i 23 år. Innan han blev egenföretagare 

arbetade han som anställd i sju år som bagare och konditor och har alltså arbetat med detta i 30 

år. Sammanlagt har företaget ungefär 40 stycken anställda där 27 av dem är fastanställda. 

Företaget har nu en väldigt jämn omsättning och har för tillfället inga planer på att växa.  

4.1.2 Redovisning med externa eller interna resurser 

Det är ägaren och hans fru som har hand om redovisningsbiten på företaget. Ägaren räknar själv 

inte den tid han lägger på redovisningen men frun är heltidsanställd för att sköta redovisning, 

personal och löner. Den löpande redovisningen sköts helt och hållet av företaget självt men en 

redovisningsbyrå är anlitad när en årsredovisning ska upprättas men även för rådgivning i vissa 

frågor. Ägarens far arbetar som revisor, vilket enligt ägaren är anledningen till att den löpande 

redovisningen sköts av dem själva på företaget. Fadern hade hand om redovisningen under 

många år innan ägarens fru fick ta över ansvaret. Därför kan de även använda fadern som 

rådgivare.  

”På senare år har vi faktiskt diskuterat frågan om vi ska leja bort redovisningen. 

Problematiken man har är ju att det händer så mycket i ett företag och man vill ha koll. Det 

är ju kontrollen vi vill ha. Skulle man släppa den kontrollen så känner vi att det skulle bli så 

otroligt mycket frågeställningar.” 
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De anser att det skulle bli mycket mer frågeställningar om till exempel fakturor eftersom de inte 

har någon kontroll och kan ifrågasätta på samma sätt som de kan nu. Det skulle också ta tid att 

få svar på dessa frågeställningar eftersom frågorna då måste skickas mellan företaget och de 

som sköter redovisningen. I dagsläget har företaget därför inga planer på att inte sköta 

redovisningen själva. De har dock funderat på att anställa en ren kontorstjänst för att kunna 

sköta all administration.  

4.1.3 Beslutsfattande 

Vi frågan om redovisningsinformationen används vid beslutsfattandet svarar informanten:  

”Ja, men visst använder vi oss av den. Till exempel när vi ska anställa personal så tittar man 

ju lite på hur det ser ut i årsredovisningen och hur mycket personalkostnader har vi haft.” 

Informanten säger att även att de är ett mindre företag så tittar de på samma saker som de större 

företagen gör. Den del i redovisningen som företagaren anser vara den viktigaste är 

bruttovinsten, som följs väldigt noga. Även historiken är en användbar del som används för att 

jämföra och följa upp med föregående år. Vid frågan om vilka andra faktorer som påverkar 

beslut säger företagaren att de tittar en hel del på hur de tror att det kommer se ut i framtiden. 

På grund av att han är så pass involverad i företaget som han är ger det honom en hela tiden en 

helhetsbild och känsla för hur det går för företaget som även det påverkar beslutsfattanden. 

Eftersom ägarens fru arbetar på kontoret ger det dem full kontroll på allt som sker i företaget 

vilket underlättar besluten. Framför allt eftersom frun hela tiden vet hur företaget ligger till för 

stunden.  

”Men vi kan ändå konstatera att som egenföretagare är man ju van vid ganska snabba beslut 

och man vill ju att det ska hända nu. Oftast så kan man vara lite naiv och fatta förhastade 

beslut men det har man ju lärt sig lite över åren.” 
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4.1.4 Utbildning 

Ägaren har ingen utbildning alls men har blivit upplärd av sin far.  

”All kunskap jag har inom redovisning är den jag har fått av min pappa. Utan honom hade 

jag inte förstått mycket.” 

Hade fadern inte varit så involverad i företaget som han är hade ägaren troligtvis inte haft någon 

kunskap alls om redovisningen vilket hade gjort att han hade varit tvungen att lämna bort 

redovisningen. Enligt företagaren hade detta då blivit till en extra kostnad och hade också gjort 

det krångligare vid olika frågeställningar som rör redovisningen. Även användandet av den 

finansiella informationen hade påverkats. Företagaren använder redovisningen en hel del vid 

beslutsfattanden men säger att utan kunskap hade han troligtvis inte förstått vad all siffror och 

termer betyder, vilket skulle leda till att redovisningen inte förståtts. Detta skulle i sin tur leda 

till att redovisningen inte skulle kunna användas i samma utsträckning som han gör nu.  

4.1.5 Redovisningsplikten 

Enligt ägaren hade företaget redovisat även om det inte hade varit lagstadgat för att de vill ha 

full kontroll över verksamheten. 

”Det hade vi gjort absolut. Vi vill ju hålla full kontroll på verksamheten och jag lägger ju 

säkert ett par timmar på bara på att läsa månadsrapporterna.” 

Eftersom datorprogrammen och redovisningsprogrammen är utformade på det sättet som de är 

får man en väldigt noggrann rapportering så länge man lägger in siffrorna rätt. Tack vare 

redovisningen vet de exakt månad för månad hur de ligger till procentuellt sett, iallafall på de 

tunga posterna som råvaror, löner och det som de kallar för övriga kostnader. Företaget gör 

varje månad månadsrapporter som ägaren lägger ett par timmar på att läsa igenom. Han anser 

att månadsrapporterna är det viktigaste som de har och det bästa sättet att kunna hålla full 

kontroll på verksamheten. Genom att ha allt i ordning kan de lätt gå tillbaka och titta på till 

exempel en faktura för att se så mängder och priser stämmer.  
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4.2 Företag B 

4.2.1 Bakgrundsinformation  

Företaget är ett familjeföretag som startade 1947 av den nuvarande ägarens pappa och farfar. 

Ägaren började med att bli delägare år 1984 men började inte arbeta i företaget förens 1992. År 

2000 tog hon över företaget helt och hållet. Företaget arbetar med pressgjuteri och bearbetning 

av aluminium. Inga egna produkter tillverkas av företaget utan de är ett typiskt legoföretag. De 

är också underleverantörer till svensk exportindustri. Antalet anställda ligger just nu på strax 

under 30 men varierar normalt sett mellan 35-45 beroende på hur mycket som finns att göra 

och om det är högkonjunktur eller ej.  

4.2.2 Redovisning med externa eller interna resurser 

Företaget sköter redovisningen själva och gör allting fram till och med bokslutet. Anledningen 

till att de gör den själva är för att de vill ha kontroll. De har en anställd ekonomiassistent som 

arbetar 80 % som sköter avskrivningar och konteringar med mera. Cirka hälften av hennes tid 

går till redovisningen och resten av tiden lägger hon på löner och övriga uppgifter. Till bokslutet 

hyr de in en ekonomichef på timbasis. Ekonomichefen är även deras tidigare revisor och känner 

därför till verksamheten bra, vilket är anledningen till att de låter honom sköta bokslutet. 

Bokslutet granskas sedan av en revisor.  

4.2.3 Beslutsfattande 

Ägaren anser inte att företaget använder redovisningen vid beslutsfattanden. Enligt henne har 

företaget alltid haft gott om egna pengar och har aldrig behövt ta några lån. De behöver därför 

inte se i redovisningen om de har råd med till exempel investeringar eller inte.  

”Alltså, vi har ju alltid haft gott om pengar. Vi har alltid varit solida och aldrig tagit lån. Vi 

har alltid haft egna pengar till att betala till exempel investeringar med.” 

Dock så försöker de alltid att hålla ett jämnt investeringsflöde för att kunna hålla 

avskrivningssummorna jämna över åren för att inte påverka resultatet för mycket. Det företaget 

går efter istället då de fattar beslut är främst marknaden. Ställer kunderna krav på svårare eller 

större gjutgods behöver de utrustning och kanske nya maskiner. Vad de tror att kunden behöver 

idag och vad de får för förfrågningar. För företag B är det alltså kapaciteten som styr besluten.  
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4.2.4 Utbildning 

Ägaren hade från början inga planer på att börja arbeta i familjeföretaget utan utbildade sig 

istället till språklärare och arbetade som det på ett gymnasium i ett antal år. Hon kände dock 

senare att det var intressantare att arbeta i ett familjeföretag och sadlade därför om. Då hon 

började arbeta på företaget fick hon börja med att vara på kontoret där hon fick kontera och 

senare även ha hand om andra saker som de tidigare hade haft en redovisningsbyrå till. Förutom 

utbildningen till språklärare har hon också läst motsvarande en termin på ekonomutbildningen, 

som då var 20 högskolepoäng. Mycket av utbildningen var riktad åt redovisningshållet. Hon 

har även gått vissa kurser och också en självsekreterarutbildning där de läste om bokföring, 

avskrivningar och liknande. Eftersom hennes intresse för redovisning är så stort har hon lärt sig 

mycket själv. På frågan om hon tror att hennes ekonomiska utbildning har hjälpt henne att förstå 

och tolka redovisningen svarar hon: 

”Oja! Mycket. Jag har absolut nytta av det.” 

Hennes ekonomiska kunskaper hjälper henne alltså till väldigt stor del att tolka och förstå 

redovisningen och hon anser därför att hon har stor nytta av sin utbildning. Utan utbildning eller 

annan ekonomisk kunskap tror hon att hennes arbete med just ekonomiska frågor och 

redovisning hade blivit mycket svårare och tagit mer av hennes tid eftersom hon inte hade 

förstått på samma sätt som hon gör nu.  

4.2.5 Redovisningsplikten 

Även om redovisningen inte skulle vara lagstadgad tror ägaren att företaget skulle göra en. De 

hade dock troligtvis inte använt sig av samma kontoplan som de på grund av lagtvång använder 

sig av nu. 

”Vi hade nog inte konterat med exakt den kontoplanen som vi använder nu om vi inte varit 

tvingade till det av lagskäl men vi hade haft andra konton istället.” 

De använder sig mycket av bokföringssiffror vid målsättningar och utvärderingar. Hon tycker 

att redovisningen är ett väldigt smidigt sätt att använda till detta och hon ser redovisningen som 

ett jätteviktigt styrande verktyg. Företaget har också börjat göra olika budgetar där de utgår från 

tidigare års resultat i redovisningen. De tar även ut månadsrapporter.  
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4.3 Företag C 

4.3.1 Bakgrundsinformation  

Företag C är en ICA-butik som säljer livsmedel och andra dagligvaror. Butiken är också ombud 

för både posten, ATG och Svenska Spel, vilket betyder att man bland annat kan skicka och 

hämta brev och paket, köpa frimärken, lotter och spela på hästar. Företaget har just nu 20 

stycken anställda, varav 11 är heltidsanställda. Antalet anställda varierar över året men är alltid 

störst över sommaren då de heltidsanställda har semester. Företaget har funnits sedan 2001 och 

startades av den nuvarande ägaren. Butiken har dock funnits länge innan dess. Innan ägaren 

köpte upp butiken så arbetade han som anställd i en liknande butik där han senare också blev 

anställd butikschef.  

4.3.2 Redovisning med externa eller interna resurser 

ICA har en egen byrå som arbetar med just redovisning. Företaget har därför valt att låta denna 

byrå ta han om både bokföring och bokslut. Enligt ägaren arbetar byrån väldigt rationellt och 

de allra flesta ICA-butiker väljer att anlita ICA-byrån. Byrån har också tillgång till 

försäljningssiffror och liknade så samarbetet mellan dem fungerar väldigt smidigt och bra. 

Ägaren säger att de såklart får göra redovisningen själva men att det har visat sig att ingen kan 

göra den billigare än ICA-byrån. 

”Det har visat sig att ingen kan göra den billigare själva eftersom byrån kan göra så mycket 

samordningsfördelar då de kan göra åt många butiker och de kan det här så bra då.” 

Det enda ägaren själv gör inom redovisningsdelen är att sortera och skicka iväg papper, vilket 

tar cirka en halvtimma i veckan. ICA har också egna revisorer som granskar företagets 

redovisning. Behöver ägaren rådgivning är det revisorn som han vänder sig till.  

4.3.3 Beslutsfattande 

Företagaren använder redovisningen vid långsiktiga beslut. Det är då främst månadsrapporterna 

som han använder sig av eftersom det har visat sig rapporterna brukar stämma överens väldigt 

bra med verkligheten. 
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”Det gör jag vid långsiktiga beslut för då vet man ju hur man ligger till i och med de här 

månadsrapporterna. Så då vet man ju lite att man har en trygghet i att företaget går bra och 

att man kan liksom se om det är något som går dåligt.”  

Vid vissa mindre eller kortsiktiga beslut går han oftare på känsla än efter redovisningen. Han 

säger att eftersom han har ägt butiken i så många år nu och eftersom han alltid har haft en jämn 

och stabil omsättning och resultat över åren så räcker känslan att gå efter om det inte är större 

beslut eller investeringar som ska göras.  

4.3.4 Utbildning 

Ägaren har ingen specifik utbildning inom ekonomi, utan har bara gått grundskola, gymnasium 

och folkhögskola. Dock har ICA flera olika internutbildningar som han har gått på, där många 

av dem har varit inom just ekonomi. Ägaren tror inte att han hade använt redovisningen mer 

om han hade haft utbildning inom området, men han säger samtidigt att internutbildningarna 

har hjälpt honom helt och hållet till att förstå och använda redovisningen.  

”Det är helt och håller internutbildningarna som gjort att jag förstår redovisningen och vet 

hur jag ska använda mig av den.” 

4.3.5 Redovisningsplikten 

En stor anledning till att företaget redovisar är för att man måste göra det. Ägaren säger att 

eftersom företaget är så stabilt hade redovisningen kanske egentligen inte behövts men att det 

ändå är en stor trygghet att kunna se att allting fungerar som det ska i företaget. Det är då främst 

månadsrapporterna som han tittar på. Han säger därför att även om det inte var tvång att 

redovisa hade han definitivt gjort det bara för att kunna följa upp hur det går för företaget.  

”Den ger ju mig ett beslutsunderlag att gå efter kan man säga.”  

4.4 Företag D 

4.4.1 Bakgrundsinformation  

Företag D är en bygg- och järnhandel som säljer tillbehör och material till olika byggprojekt. 

Butiken är en av flera i en av Sveriges största bygg- och järnhandelskedja. Förutom att sälja 



Helena Kylmämaa 

Isabel Hagborg Oltmans 

Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande 

Kandidatuppsats Företagsekonomi VT 2016 

 

27 

 

produkter hjälper de kunder med service och råd om hur man kan gå till väga vid olika byggen. 

Företaget har funnits i cirka 90 år och har ägts av den nuvarande ägaren sedan 1997. Innan 

ägaren tog över företaget arbetade han där som anställd i många år. I dagsläget har företaget 3 

heltidsanställda och en halvtidsanställd, vilket är det antal som de brukar ligga på.   

4.4.2 Redovisning med externa eller interna resurser 

Företaget gör inte sin redovisning själva, utan de anlitar en ekonom som sköter den. 

Redovisningen granskas sedan av en revisor. Anledningen till att de har anlitat ett annat företag 

är för att de inte anser att de har behov av att anställa någon för det jobbet. De kan då istället 

hyra in ekonomen på timmar då de behöver henne vilket då också blir billigare för företaget.  

”Vi har inget behov av att anställa någon för det utan hon jobbar på timmar när det behövs. 

Så det är ju en ekonomisk fråga. Det blir billigast så.” 

Vid ekonomiska frågor används främst den timanställda ekonomen men även revisorn. 

4.4.3 Beslutsfattande 

Enligt ägaren så använder de sig inte av redovisningen alls. Enda gången som han skulle kunna 

tänka sig att de använder den är om de ska göra någon större investering. Det har de dock aldrig 

gjort och han vet därför inte säkert om redovisningen skulle användas.  

”Det skulle ju vara om man gör någon större investering möjligen men det har vi inte gjort 

på ett tag nu.” 

Vid större beslutsfattanden är det endast den totala ekonomin som de går efter, men de tittar då 

bara på bankkontona för att se om pengar finns eller inte. Vid mindre beslutsfattanden är det 

känslan som får avgöra.   

4.4.4 Utbildning     

Förutom en treårig gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi så har företagaren ingen 

utbildning inom ekonomi. Han har heller inte skaffat sig några andra ekonomiska kunskaper 

genom kursutbildningar eller annan erfarenhet. På frågan hur han tror att det har påverkat hans 

användande av redovisningen säger han att han tror att det har stor påverkan.  
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”Har man utbildning som gör att man förstår redovisningen tror jag att absolut att den är ett 

mycket användbart redskap.” 

Han tror att han med utbildning och mer kunskap helt säkert skulle använda den mer då han 

tror att redovisningen är användbar om man har vetskap i hur.  

4.4.5 Redovisningsplikten 

Trots att företaget inte använder sig av redovisningen säger ägaren att de skulle redovisa även 

om det inte var lagtvång på det. Anledningen är för att man vill kunna se ställningen i företaget 

från år till år. 

”Även att jag själv inte använder redovisningen så tycker jag ändå att den är bra att ha.” 

4.5 Företag E 

4.5.1 Bakgrundsinformation 

Bolaget har existerat i 15 år. Huvudsaklig verksamhet består av konsultverksamhet som går ut 

på att stötta företag med deras IT-struktur, men även stöttning gällande företagens 

verksamhetsutveckling, följa med i företagens förändringsbehov och IT-satsningar. De 

utvecklar inga egna program utan säljer tjänster och där ingår själva programvaran. Antalet 

anställda ligger på 31 personer. Företaget ingår i en kedja men varje kontor har egna ägare och 

bestämmer helt och hållet själva.  

4.5.2 Redovisning med externa eller interna resurser 

Redovisningen sköts helt och hållet internt ända fram till bokslutet. Sedan kommer revisorn och 

reviderar. Revisorn används också som rådgivare vid frågor som företagets egen ekonom inte 

kan svara på. Anledningen till att de sköter redovisningen själva är för att de har en duktig 

ekonom som arbetar heltid och två anställda som ligger på ca 30-40 % samt för att informanten 

själv tycker att det är roligt. Han har själv varit med och byggt upp redovisningsmodellen i 

systemet. Detta gör att de har väldigt bra kontroll över sina siffror och det är precis så de vill ha 

det.   
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”Jag har varit med och byggt upp vår redovisningsmodell i systemet. Därför tycker vi att vi 

har rätt bra koll på siffrorna och så vill vi ha kvar det.” 

4.5.3 Beslutsfattanden 

Redovisningen används i allra högsta grad när det gäller besluten i företaget. De försöker alltid 

fördela kostnaden utefter den period som de förbrukar en produkt, vara eller tjänst. Intäkterna 

fördelas efter tiden som de använder den. Vid investeringen i en ny datahall delades kostnaden 

upp så det betalas lite varje månad. Detta gör att de har kontroll på kostnaderna och när de 

försvinner kan de budgetera och se när de har råd med en ny investering.  

”Ja, det gör vi till hög grad. Vi har exempelvis en investering i en ny datahall. Då delar vi 

upp kostnaden så vi betalar lite varje månad och då har vi koll på när kostnaderna försvinner 

och så kan vi budgetera och se när vi har råd med en ny investering.” 

4.5.4 Utbildning 

Informanten är i grunden ekonom, dock på marknadssidan. Redovisning lästes bara på 

gymnasienivå.  Dock finns tillräckliga kunskaper för att förstå redovisningen. Affärssystemet 

de använder på företaget har informanten arbetat med länge som verksamhetskonsult och då ha 

an drev eget och lärde sig då mycket genom att vara ute på företag och implementera och 

anpassa affärssystemet.  

”Jag är ekonom från början. Sedan är jag ju intresserad och har jobbat med det 

affärssystemet som verksamhetskonsult och drev eget företag och då blev det mycket att man 

är ute på företag och implementerar och förändrar och anpassar affärssystemet. Det hänger 

ju mycket på ekonomi och då lärde jag mig mycket.” 

Ibland kommer dock t-kontona fram för att fräsch upp minnet. Informanten känner att han har 

haft mycket nytta av sina ekonomiska kunskaper när det gäller förståelsen för siffrorna.  
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4.5.5 Redovisningsplikten 

Även om redovisningen skulle varit frivillig tror informanten att de ändå skulle göra det, då de 

använder den som ett styrinstrument.  

”Ja det tror jag. Det är ju som ett styrinstrument. Sedan vi gick in i det här bolaget så tyckte 

vi att vi måste veta om driften, konsultverksamheten, printsidan går bra.” 

Istället för kostnadsställe och kostnadsbärare har de valt att benämna dem för avdelning och 

objekt. Det är en trygghet att veta vad som går bra och vad som går dåligt. Om de skulle lämnar 

bort sin redovisning så tappar de kontrollen över sina avdelningar och det vill de inte göra. De 

gör även budgetar utefter olika objekt vilket resulterar i ett jättebra styrmedel. De gör 

månadsbokslut så noga de kan och rapporterar siffrorna till ekonomifunktionen och får en 

sammanställning varje månad. 

4.6 Sammanfattning empiri 

4.6.1 Redovisning med externa eller interna resurser 

Företag A och B gör allting själva fram till och med bokslutet. Också företag E gör allting 

själva, även bokslutet. Anledningen till att dessa företag sköter det själva är för att de vill ha 

kontroll på vad som görs. De andra två företagen som vi intervjuat lämnade bort sin 

redovisning. Detta gjorde de på grund av att det var billigast för dem och även smidigast.  

 
Tabell 2 Sammanfattning externa eller interna resurser 

Redovisning Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Externt   X X  

Internt X X   X 
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4.6.2 Beslutsfattandet 

Redovisningen används främst vid långsiktiga beslut och vid större investeringar. Vid mindre 

kortsiktiga beslut används redovisningen av vissa företag annars är det känslan av vilket beslut 

som tros vara bäst som företagarna går efter. Två av företagen använder inte redovisningen alls 

vid beslutsfattande.   

Tabell 3 Sammanfattning beslutsfattande 

Beslut Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Kortsiktiga 

(ett år framåt) 

X    X 

Långsiktiga 

(flera år framåt) 

 

X  X  X 

NEJ  X  X  

4.6.3 Utbildning 

Vad gäller utbildning och kunskap om ekonomi kan vi tydligt se att det påverkar hur man 

använder sig av företagens redovisning. I företag D finns ingen kunskap alls vilket resulterar i 

knapphändig användning av redovisningsinformationen. I de övriga framgår det att den 

kunskap de har fått har positiv påverkan till användandet av redovisningen. Den har hjälpt dem 

att förstå och tyda siffror och information som finns tillgänglig. Samtliga företag är överens om 

att utbildning/ekonomisk kunskap har betydelse för förståelse och användning av 

informationen.  

Tabell 4 Sammanfattning utbildning 

Utbildning

/ 

liknande 

kunskap 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

JA Upplärd Högskole-

utbildning 

       Kurser 

Intern-

utbildning 

 Högskole-

utbildning 

NEJ    Ingen  
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4.6.4 Redovisningsplikten 

Samtliga företag hade utan lagtvång ändå valt att redovisa. Detta på grund av att de vill kunna 

följa upp ställningen för företaget samt att det för företag B och E har blivit ett styrmedel 

gällande målsättning och utvärdering.  Företag B och E tar även fram budgetar och då behöver 

de kunna se tillbaka på tidigare år.  

Tabell 5 Sammanfattning av redovisningsplikten 

Plikten Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Ej tvång X X X X X 

Tvång      
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5 ANALYS 
Detta kapitel innehåller vår analys av informationen från våra intervjuer som vi sedan 

kopplar ihop med vår teoretiska referensram. Detta i syfte att hitta mönster och samband 

mellan hur företagarna använder sig av redovisningsinformationen i beslutsfattandet.   

5.1 Redovisning med externa eller interna resurser 

Mindre företag med oerfarna ägare som måste upprätta en årsredovisning kan bli tvungna att 

anlita en redovisningsbyrå som sköter redovisningen åt dem (Wolk & Wootton, 1995). Om 

företagen sköter sin redovisning själva eller lämnar bort den till en extern källa skiljer sig åt 

mellan de olika företag som intervjuats. Två av företagen sköter allt fram till och med bokslut 

själva, två företag sköter ingenting själva och ett av företagen sköter både löpande bokföring 

och bokslut själva. De två företag som lämnar bort sin redovisning är också de minsta företag 

som undersökts om man går efter antal anställda där antalet är 11 och 3. Företagen som sköter 

redovisningen själva har 27, 30 respektive 31 anställda.  

5.1.1 Externa resurser  

Anledningen till att de två mindre företagen lämnade bort sin redovisning var för att det blev 

billigare och för det ena företaget också smidigare. Här kan vi därför se en skillnad utefter 

storleken på företaget om de väljer att sköta redovisningen med interna eller externa resurser 

och att priset är anledningen. Detta kan jämföras med det (Person, 1993) har kommit fram till 

då han skriver att små företag, speciellt i början, inte har någon egen redovisningspersonal. 

Redovisningsbyråns tjänster är en anledning till att små företag överlever (Kirby & King, 1997) 

då byrån kan hjälpa till med både rådgivning (Person, 1993) och förbättrad finanshantering 

(Breen, Scuiulli, & Calvert, 2004) 

5.1.2 Interna resurser  

Enligt Hajek et al. (2014) är alla företag olika och det är därför viktigt att känna till sina egna 

aktiviteter och resultat. Detta stämmer överens med anledningen till att företagarna i denna 

studie skötte redovisningen själva. De vill ha kontroll på företaget och hela tiden kunna följa 

hur det går för dem resultatmässigt. Detta är något som också Soceaa (2012) håller med om då 
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han anser att redovisningsinformationen kan hjälpa företagen att ha en oberoende kontroll över 

verksamheten. 

5.1.3 Revisor/extern redovisningssupport 

Rådgivning från en redovisningsbyrå (Person, 1993) eller från en revisor kan vara till stor hjälp 

för många mindre företag där tillräcklig ekonomisk kunskap inte finns (Niemi, Kinnunen, 

Ojala, & Troberg, 2012). Många småföretagare ser redovisningsbyrån som sina mest använda 

externa konsulter och rådgivare (Wolk & Wootton, 1995) medan andra småföretagare mest 

använder sig av sin revisor (Berry, Sweeting, Robert, & Goto, 2006; Blackburn & Jarvis, 2010). 

Tidigare studier visar på att en betydande del av alla småföretag använder revisorn i mindre 

grad än vad de kan (Gooderham, Tobiassen, Doving, & Nordhaug, 2004). Detta stämmer dock 

inte överens med resultaten i denna studie där alla företag har någon form av ekonomisk 

rådgivare, där revisorn är den som används mest. 

5.2 Beslutsfattanden 

Redovisningshandlingar har visat sig vara användbara då beslut ska fattas (Mårtensson, 1983). 

Resultaten i tidigare studier tyder dock på att redovisningsinformationen inte används så ofta 

som den kan av små företag när det gäller att fatta beslut (Carraher & Van Auken, 2013; Halabi, 

Barrett, & Dyt, 2010; Keasey & Short, 1990). Detta stämmer till viss del överens med våra 

resultat. Jämför man företagen efter storleken så är ett av de företag som inte använder 

redovisningen alls också det minsta. Dock så skiljer sig sedan användandet och det går inte att 

dra någon tydlig gräns utefter storlek om redovisningen används eller inte. 

5.2.1 Långsiktiga beslut 

Enligt Ojala, Niskanen, Collis och Pajunen (2014) har informationen i de finansiella rapporterna 

till syfte att vara till användning vid beslut om till exempel investeringar. Här skiljer sig 

resultaten åt mellan de olika företagen. Det är främst till långsiktiga beslut och större 

investeringar som redovisningen används, där tre av fem företag har använt sig av 

redovisningen för att fatta besluten. Detta stämmer överens med Hajek, Olej och Myskova 

(2014) som menar att redovisningsinformationen är extra viktig vid beslut om potentiella 

investeringar ur ett långsiktigt perspektiv. Två av företagen anser att redovisningen inte används 

alls vid beslutsfattanden. Dock så har det ena av dessa två företag aldrig gjort någon större 
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investering och det är möjligt att redovisningen skulle användas till beslutet om det skulle bli 

aktuellt någon gång i framtiden. Anledningen till att det andra företaget inte använder sig av 

redovisningen är att företaget alltid har haft gott om kapital vilket gör att de inte behöver se i 

redovisningen om investeringar är möjliga eller inte. 

5.2.2 Kortsiktiga beslut 

Vid kortsiktiga beslut används redovisningen som beslutsunderlag av vissa företag. Enligt vissa 

av företagarna är de så pass involverade i företaget att också känslan en mycket viktig del då 

besluten ska tas. Detta säger emot den traditionella synen som säger att beslutsfattare hela tiden 

är rationella och alltid utgår från den information som finns för att kunna fatta de bästa besluten 

och maximera sin nytta (Simon, 1978). Resultaten är istället jämförbara med det 

tillfredsställande beslutsfattandet där beslutsfattaren tar det beslut som han är nöjd med 

(Falkman, 2000) och där man till stor del utgår från känslor och humör (Brown H. , 2011).  

5.3 Utbildning 

En anledning till att redovisningen inte används fullt ut kan enligt Mårtensson (1983) bero på 

brist på utbildning. Detta var dock år 1983 men vi kan genom våra resultat se att det inte har 

hänt mycket sedan dess. Utbildning eller annan kunskap har stor betydelse för om 

informationen används eller inte.  

5.3.1 Utan ekonomisk bakgrund  

Enligt Halabi, Barrett och Dyt (2010) används inte redovisningen i många fall på grund av att 

den inte förstås av företagaren. Användandet av redovisningen vid beslutsfattande har också 

visat sig vara direkt associerat till den utbildningsnivå som finns (Carraher & Van Auken, 

2013). Detta är något som vi också kan se i våra resultat. Den enda företagaren som inte 

använder sig av sin redovisning, varken vid beslutsfattande eller på annat sätt, är också den 

enda som inte har någon form av ekonomisk utbildning eller annan kunskap som till exempel 

internutbildning eller kurser inom affärsredovisning. Att redovisningsinformationen inte 

används beror till stor del på att han inte förstår den information som redovisningen ger. Utan 

förståelse för redovisningen och dess siffror och ekonomiska termerna känner de sig heller ej 

bekväma med att använda sig av redovisningen vid beslut eller utvärdering. Det är då lättare att 

riskera att ta sämre beslut som kan påverka företagets lönsamhet. 
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5.3.2 Med ekonomisk bakgrund 

I de övriga företagen visar det tydligt att den utbildning eller kunskap som finns hos företagaren 

påverkar användandet av redovisningen på ett positivt sätt. En högre utbildningsnivå gör det 

lättare för ägaren att förstå informationen i redovisningen och också att den är användbar då 

beslut fattas (Carraher & Van Auken, 2013). 

5.3.3 Utbildningens betydelse 

Samtliga företag är överens om att ekonomisk kunskap har betydelse för förståelse och 

användning av den ekonomiska informationen. De mindre för att de tror att de skulle utnyttja 

redovisningsinformation mer och de större säger att deras ekonomiska kunskap hjälpt dem att 

förstå och tolka redovisningen. Detta kan jämföras med studien gjord av Carraher & Van Auken 

(2013) som hävdar att redovisningen används ju mer kunskap som finns. Utan egen kunskap 

om redovisning måste företag lämna bort det som har med redovisning att göra vilket kan 

resultera i att företaget inte har den kontroll över företaget som är önskvärd. Det gör dem 

beroende av att kontakten med den som utför redovisningen fungerar så att de får sina månatliga 

rapporter. 

5.4 Redovisningsplikten 

Enligt en studie gjord av Keasey & Short år (1990) så visade det sig att de allra flesta 

småföretagare såg redovisningen som en börda. 20 år senare, år 2010, kommer Halabi, Barret 

& Dyt (2010) fram till att många småföretagare anser att pengar och tid slängs ut på något som 

de känner vara oviktigt. Men något har förändrats de senaste åren fram till nu, år 2016. 

Företagen i vår studie hade redovisat även om det inte hade varit lag på det. Detta på grund av 

att de inser betydelsen av den och att de faktiskt kan ha stor användning av den främst då beslut 

fattas. Den används också som ett kontrollerande verktyg och för att kunna följa upp företagets 

resultat över tiden. Utan redovisningen skulle de ej heller ha möjlighet att göra budgetar då det 

inte funnits någon historik att se tillbaka på. 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras och besvaras uppsatsens problemformulering och syfte. I slutet 

finns även studiens bidrag och förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultat 

Syftet med studien är att undersöka om småföretagare använder sig av 

redovisningsinformationen i beslutsfattandet och om ekonomisk utbildning eller annan 

liknande kunskap har någon betydelse för användandet. Detta för att ge rekommendationer till 

småföretagare hur de ska göra för att förstå redovisningsinformationen för att kunna använda 

den i sitt beslutsfattande. Eftersom bokföring idag är lagstadgad valde vi även att undersöka 

vilka orsakerna är till att företagare gör sin redovisning med interna eller externa resurser och 

om de hade redovisat även om skyldigheten inte fanns. 

När det gäller om redovisningen görs internt eller lämnas bort varierar. Här kan vi se en tydlig 

trend när det gäller storleken på företagen. De minsta har valt att ta in en extern resurs som 

sköter detta då det är billigare att ha en redovisningekonom som kommer i några timmar då och 

då än att ha anställda på heltid för detta arbete. De större, som också använder sig av 

redovisningen i större utsträckning, har egna resurser inom företaget. Detta för att ha översikt 

över sina siffror vilket också underlättar vid beslutsfattandet. Dessa företag hade alla 

gemensamt att de var rädda för att inte längre ha samma kontroll över verksamheten om de 

lämnade bort den. För att lämna över sin redovisning krävs att det finns förtroende och bra 

kommunikation, dock kan det aldrig ersätta egenkontroll.  

Vår studie visar även på att samtliga företag skulle fortsätta att redovisa även om skyldigheten 

försvann då de insett att redovisningen kan ge mer än de tidigare trott. Här har det ingen 

betydelse om småföretagen har få eller maximalt med anställda, detta skulle ske i alla fall men 

kanske med en lite modifierad kontoplan. De flesta företagen använder sig idag av 

redovisningen för att känna att de har total kontroll över företagets siffror. Detta är visserligen 

en hypotetisk fråga, men det var ändå intressant att ta reda på hur de ställde sig till den 

redovisningsplikt som existerar. Det kom till exempel fram att de använder sig av 

redovisningsinformationen genom att ta ut månadsrapporter och för att göra en budget. Utan 

denna information skulle dessa aktiviteter ej vara möjliga.  
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På frågan om de använder sig av redovisningsinformationen när det kommer till beslutsfattandet 

varierar användandet hos företagen och bara tre av fem företag använder redovisningen som 

underlag. Det är då främst vid långsiktiga beslut och vid större investeringar som 

redovisningsinformationen används. Här visar samtliga företagare som använder den att det 

handlar om att hålla koll på avskrivningar och de ackumulerade avskrivningarna för att veta när 

det var läge för att genomföra nästa investering. Detta för att hela tiden ha ett jämnt kassaflöde.  

Vid kortsiktiga beslut visade det sig att ett par av företagarna i vår studie använde sig av 

redovisningsinformationen vid beslutsfattandet. Annars var det magkänslan av vilket beslut 

som var det bästa som fick styra. De företagare som gick på magkänsla har ägt sitt företag en 

längre tid och kände på sig om något var bra eller dåligt. Detta var något de lärt sig under årens 

lopp. Men visst har vissa beslut varit både förhastade och ogenomtänkta.  

En anledning till att redovisningsinformationen inte används fullt ut i småföretag kan vara 

bristen på kunskap och användandet av redovisningsinformation vid beslutsfattande är, enligt 

tidigare studier, direkt associerat med utbildningsnivån. Dessa kunskaper kan dock fås genom 

att gå kurser och kortare utbildningar, till exempel en kurs i affärsredovisning, för att lära sig 

ekonomiska termer och vad siffrorna står för. Detta kan hjälpa företagaren att förstå 

redovisningsinformationen vilket sedan kan leda till att företagaren använder sig av 

redovisningsinformationen vid beslutsfattande.  

Detta stämmer bra överens med vår studie som visar att de företagare som använder sig av 

redovisningsinformationen alla har någon typ av utbildning eller andra kompetenser som gör 

att de förstår siffror och begrepp i redovisningen. Utan de ekonomiska kunskaper de har skulle 

de inte alls förstå vad som sägs i redovisningsinformationen. Visserligen har de en revisor att 

vända sig till som kan ge råd men revisorn har inte tid att förklara vad allt betyder.  Det minsta 

företaget, som också lämnade bort redovisningen, tog inte tillvara på den 

redovisningsinformation de fick från sin externa konsult. Därför drar vi här slutsatsen att 

utbildning eller annan kompetens har stor betydelse för om man känner sig säker nog att 

använda sig av redovisningsinformationen då beslut ska tas. 
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6.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag är att få småföretagare att förstå att redovisningsinformationen är viktig då 

beslut ska fattas. Detta gäller främst de företag som lämnar bort sin redovisning och sedan inte 

beaktar redovisningsrapporterna de får tillbaka. 

Genom att företagarna förstår redovisningshandlingarna kan de fatta bättre och snabbare beslut 

som i sin tur kan leda till att företaget går ännu bättre. Har inte företagaren någon kunskap kan 

de heller inte ha full kontroll över verksamheten. Man behöver ta fram olika nyckeltal för att se 

hur verksamheten går, men har man inte någon kunskap inom ekonomi förstår man kanske inte 

vad siffrorna har att berätta. Har de inte förståelse för redovisningsinformationen kan de heller 

inte använda den vid beslutsfattande som till exempel vid långsiktiga investeringar.  

Vår rekommendation till småföretagare är att de skaffar de ekonomiska kunskaper som krävs 

för att dels få bättre egenkontroll genom att själva sköta redovisningen, men även för att känna 

att de förstår vad redovisningsinformationen kan ge dem så de kan säkerställa företagets 

överlevnad. Kunskap kan de få genom att gå kurser i affärsredovisning, delta i en 

distansutbildning etc. Genom att få denna kunskap har de lättare att se hur allt hänger ihop och 

hur redovisningsinformationen kan hjälpa till i beslutsfattandet. 

6.3 Fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra denna undersökning på ett större antal företag 

för att se om resultatet på vår studie är genomgående oavsett hur många företag som är med i 

studien. En jämförelse mellan mikro- små- och medelstora företag är också något som kan vara 

av intresse för att få en indikation på om användandet av redovisningsinformation ökar ju större 

företagen är.  

6.4 Diskussion 

En nackdel med kvalitativ forskning är att resultaten som man får inte är generaliserbara. Det 

är därför viktigt att vara noggranna i beskrivningen av forskningsprocessen (Dalen, 2015) för 

att andra ska kunna se fyndens giltighet och betydelse (Denscombe, 2016). Vi är därför noga 

med att påpeka att resultaten i denna studie inte är generella för alla företag. Om någon skulle 

välja att göra om denna studie på samma sätt skulle risken finnas att resultatet inte blir 
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detsamma, om man nu inte väljer samma informanter. Däremot kan de komma fram till 

liknande resultat. De semistrukturerade intervjuerna gör också att följdfrågorna troligen inte 

skulle bli samma som vi ställde. 

Vi valde i vår studie att anonymisera informanterna. Detta kan vara en nackdel när det gäller 

trovärdigheten men vi ser på det som att det gjorde informanterna mer avslappnade och vågade 

ge oss mer detaljerade svar. Att alla intervjuer gjordes på samma sätt och utifrån samma 

intervjuguide är också något som stärker trovärdigheten och ger ett mer jämförbart resultat. De 

personliga intervjuerna gjorde att risken för missuppfattningar minskade och att vi visste att rätt 

person svarade på våra frågor.  

Vi valde medvetet att intervjua småföretagare ur olika branscher så möjligheten finns att 

resultatet hade blivit annorlunda om studien gjorts på företagare inom samma verksamhetsgren. 

Att intervjua fler företagare i denna studie hade också förmodligen gett ett mer trovärdigt 

resultat. Vi hade dock svårt att hitta småföretagare som var villiga att ställa upp. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du ägt företaget? 

Vad gjorde du innan du startade företaget? 

Vad arbetar ni med på företaget? 

Hur många anställda finns på företaget? 

Hur länge har företaget funnits? 

Huvudfrågor: 

Använder du redovisningsinformationen till något och i sådana fall vad? 

Hur använder du dig av redovisningsinformationen i beslutsfattandet? 

Vad har du för utbildning?  

Hur har utbildning/inte utbildning påverkat förståelsen och användandet av redovisningen vid 

beslutsfattanden? 

Vilken är största anledningen till att du redovisar? 

Skulle du redovisa även om det inte var tvång på det? 

Vem sköter redovisningen på ditt företag och varför?  
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Bilaga 2 – Egen reflektion – Helena Kylmämaa 

Jag och Isabel har gått samma program så vi bestämde rätt så tidigt att vi skulle göra 

examensarbetet tillsammans. Dels för att vi trivs ihop men även för att vi bor relativt nära 

varandra. Detta för att det skulle vara lättare att träffas när det var nödvändigt.  

Vi var båda inställda på att skriva om något som handlar om redovisning. Däremot fick vi jobba 

lite med att hitta rätt ämne och få fram ett syfte och problemställning som passade. Men vi 

lyckades tillslut. Jag tycker att jag och Isabel arbetade bra ihop, både när det gällde att få fram 

syfte och problemställning och själva skrivandet. Här har vi även haft mycket hjälp av vår 

handledare som gav oss små tips på hur vi skulle börja tänka rätt.  

Vi valde att skriva vårt arbete i Google Drive. På detta sätt kunde vi arbeta på var sitt håll men 

alltid vara uppdaterade med vad som skrevs. Vi gav även vår handledare möjlighet att redigera 

så att vi på detta sätt kunde ha löpande kontakt, trots avståndet. Detta underlättade jättemycket 

för oss. Detta sätt var även till jättebra hjälp för mig och Isabel också. Vi kommunicerade 

mycket via kommentarer så vi alltid var uppdaterade på vad vi gjort och om det fanns några 

frågetecken. Vi kunde då hjälpas åt med att lägga till eller ta bort sådant som ansågs vara 

oväsentligt. Jag och Isabel har kompletterat varandra bra så vi har inte haft några konflikter. Vi 

har båda kompromissat och kommit fram till, vad vi tycker, ett bra arbete.  

När vi väl hittade rätt väg har vi kunnat arbeta på bra utan några större problem. Vi har 

gemensamt kommit fram till vilka delar som ska finnas i uppsatsen och har därefter delat upp 

vilka delar av den teoretiska referensramen vi skulle skriva. Det mesta tycker jag att vi har delat 

upp bra. Dock tog Isabel det största ansvaret när det gällde att skriva ut våra intervjuer.  

Uppdelningen av arbetet tycker jag har varit bra. Vi har båda varit inblandade i alla delar av 

uppsatsen och om det uppstod osäkerhet om något diskuterade vi detta. När det gäller analysen 

skrev vi båda två. Efteråt tittade vi på båda våras analyser och jag upptäckte till min glädje att 

vi tänkte likadant. Antingen valde vi en som någon av oss skrivit eller så sammanfogade vi dem 

om det skiljde sig mer än vanligt.  

Vår största utmaning i arbete var att hitta småföretag som var villiga att ställa upp på intervju. 

Många tackade vänligt nej pga. av olika omständigheter så en viss stress uppstod i och med 

detta men när vi väl fått tag i våra informanter flöt det på bra.  
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Något som tagit mycket tid, men även varit intressant, har varit att hitta och läsa vetenskapliga 

artiklar. Där har jag lagt många timmar, ibland långt in på natten när jag hittade ett bra flyt i 

läsningen. Ju fler jag läste desto lättare gick det. Även metodkapitlet ställde till bekymmer innan 

vi fick det under kontroll. Där fick vi kämpa en hel del men tillslut fick vi till ett bra kapitel.  

En annan sak som jag reflekterat över när det gäller detta arbete är disciplinen som krävdes. 

Tack vare Isabel som var noga med att ha planer på när vi ska träffas och vad vi skulle fokusera 

på tills dess började jag tänka likadant. Det krävs mycket eget ansvar och initiativ. Bara för att 

man är två som skriver måste båda lägga ner mycket arbete. Båda måste ta sitt ansvar för att 

kunna färdigställa uppsatsen.  

Att skriva denna uppsats har varit både kul och stundtals motigt men samtidigt en lärorik period. 

Naturligtvis har det funnits stunder då jag bara velat ge upp, men skam den som ger sig. Med 

envishet i de tunga stunderna har jag kommit ur dem och tagit nya tag.  

Avslutningsvis vill jag tacka min skrivpartner Isabel för ett otroligt bra samarbete. Jag är stolt 

över oss båda två. Vill även rikta ett stort tack till vår handledare som varit till stor hjälp och 

stöd under arbetsgången.  
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Bilaga 3 – Egen reflektion – Isabel Hagborg Oltmans 

Jag har skrivit detta arbete tillsammans med Helena som läser samma program som mig. 

Anledningen till att just jag och Helena valde att skriva tillsammans är främst för att vi trivs 

tillsammans och arbetar bra ihop, vilket vi märkt vid tidigare skolarbeten. En annan anledning 

till att vi valde att skriva tillsammans är för att vi bor rätt så nära varandra så att vi enkelt skulle 

kunna träffas för att arbeta med vår uppsats.  

Vi bestämde att vi skulle skriva vårt arbete inom området redovisning redan då vi bestämde att 

vi skulle skriva tillsammans. Dock så hade vi sedan ganska svårt att komma på ett ämne och vi 

fick sitta i flera dagar för att komma på rätt frågeställningar. Detta har också ändrats flera gånger 

under arbetets gång och det är egentligen inte förens nu när arbetet är klart som vi fått till det 

rätta syftet och frågeställningar.  

Vårt samarbete tycker jag har varit mycket bra. Vi har båda två varit lika engagerade och insatta 

i arbetet. Det har känts väldigt skönt så att ingen av oss har behövt känna att den får göra allt. 

Uppsatsen har vi skrivit i Google drive vilket har gjort att vi hela tiden har kunnat se vad den 

andra skriver. Vi har också kunnat sitta var för sig och prata över Skype eller telefon för att gå 

igenom det vi skrivit. Den andra har då kunnat gå in och redigera eller kommentera om det är 

något som låtit fel. Det går därför inte att säga vem som har skrivit vilka delar utan vi har skrivit 

lite var överallt.  

Uppdelningen av arbetet mellan oss har också varit bra. Vi har hela tiden haft kontakt med 

varandra för att gå igenom vad som ska göras och vilka delar som ska skrivas. Detta har vi 

ibland skrivit upp för att kunna bocka för när det är klart. Vi har inte gjort någon speciell tidsplan 

över vad vi ska göra och när det ska vara klart utan vi har bara jobbat på hela tiden och skrivit 

lite varje dag vilket har fungerat bra för oss och vi blev klara i tid utan att behöva stressa. 

Vår handledare har vi fått jättebra hjälp ifrån även om vi inte kunnat träffas något då hon arbetar 

i Luleå. Vi har istället gett henne vår inloggning till Google Drive så att hon också har kunnat 

gå in där lite då och då för att läsa det vi skrivit och ge oss feedback och kommentarer på sådant 

som vi måste ändra. Det har också blivit en hel del Skypesamtal för att diskutera arbetet. Detta 

sätt att arbeta på har funkat jättebra för oss eftersom vi hela tiden kunnat få kommentarer som 

vi kan ändra på istället för att få jättemycket som ska ändras på en gång. Vi har också haft en 

del mailkontakt om det varit något som vi undrat över.  
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Den del som var roligast att skriva tycker jag var analysen och slutsatsen då man faktiskt fick 

se vad man kommit fram till och ge svar på det syfte och de forskningsfrågor som vi hade. Den 

del som har tagit mest tid är metodavsnittet som vi har fått sitta med under hela arbetets gång 

och ändra flera gånger. Men nu när det är klart ser jag att vi har utvecklat det jättemycket om 

man jämför med hur det såg ut från början och det blev bra till slut. Det som var svårast med 

vårt arbete var att hitta företag att intervjua. Många svarade inte ens på våra mail även att vi 

skickade ut påminnelser och de som faktiskt svarade tackade oftast nej. Det tog flera veckor 

innan vi hittat våra företag men sedan gick det snabbt att få till en intervju.  

Detta har varit ett mycket intressant och roligt projekt som jag har lärt mig mycket på, framför 

allt att ta så mycket eget ansvar och egna initiativ som har krävts eftersom vi har fått lägga upp 

arbetet helt själva. Vissa dagar har man egentligen inte orkat göra något alls men då har jag fått 

tvinga mig själv för att slippa behöva sitta med allt i slutet och känna sig stressad. Men nu när 

vi är klara känns det jätteskönt och bra och jag är jättenöjd och stolt över min skrivpartner och 

vår uppsats!  

 

 


