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FÖRORD 
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kobsson samt Eva Modig får ta emot en tacksam vinkning.  
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och infallsvinklar har plockats fram och värderats. Det har varit väldigt värdefullt. 
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SAMMANFATTNING 
 

Många småföretagare sköter inte själv all sin redovisning utan köper hela denna tjänst eller delar av 
den från en extern redovisningskonsult. Det finns många faktorer som kan påverka hur denna infor-
mation förstås och används i småföretag. Kunskapsnivån hos småföretagaren kan vara en faktor. Men 
även vilken kommunikation denne har med sin externa redovisningskonsult samt vilket sätt som in-
formationen presenteras på. Studien genomfördes genom ett antal intervjuer med småföretag samt en 
redovisningskonsult. Vår studie visar på att denna redovisningsinformation presenteras på ett för des-
sa småföretag förståeligt och användbart sätt. Men att det är viktigt att redovisningsinformationen 
anpassas till mottagarens behov och kunskapsnivå. Vår studie visar även att småföretag inte alltid 
använder redovisningsinformationen till dess fulla potential. Därigenom finns ett behov av en 
utbildning gällande förståelse och användning av redovisningsinformation. En utbildning som 
måste anpassas till småföretagarens kostnads och tidsramar. 



  

ABSTRACT 
 

Many small business owners do not always manage their own accounting. They purchase the 
whole service or parts of it from an extern accounting advisor. There exist many elements affect-
ing how this information is perceived and put in to practice in small business. The small business 
owner’s level of knowledge could be one element. The type of communication used between 
small business owners and extern accounting advisors, and the presentation itself could also be an 
affecting element. The study was carried through by a number of interviews with small busi-
nesses and one accounting advisor. Our study finds that this accounting information is presented 
to small businesses in an understandable and useful way. However, it is important that the ac-
counting information is accommodated to the needs and knowledge of the receiver. Our study 
also points out that small businesses do not always use accounting information to its full poten-
tial. Therefore, there exist a need for an education concerning understanding and use of account-
ing information. This education must be conformed to the small business owner’s time frame and 
margin of expenditure.  
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1 INLEDNING/PROBLEM 
 

 

1.1 REDOVISNINGSINFORMATION OCH SMÅFÖRETAG 
 

Alla företag skall bokföra sina affärshändelser löpande och vid bokföringsperiodens slut 
skall detta redovisas i en årsredovisning eller i ett förenklat årsbokslut. Denna redovisning 
vänder sig till företagets intressenter och den skall ge en bild av företaget och dess ekono-
miska verksamhet. Redovisningsinformationen kan förutom en traditionell funktion ha en 
utökad funktion. Om företaget kan tillgodogöra sig denna information kan den vara en 
ovärderlig hjälp för att leda företaget i rätt riktning och mot bättre lönsamhet.  
 
I en intervju med Svensk Näringslivs ordförande år 2004, Michael Treschow i tidningen 
Balans (Det är företagen, 2004) av B Holmquist diskuteras frågan om redovisningen har 
blivit för komplicerad, att företagen generellt gör misstaget att delegera för mycket, istället 
för att förstå och engagera sig själva i redovisningen. Treschow menar att det är viktigt att 
redovisningen och dess regelverk måste fungera och förstås på många nivåer i företag. 
 
Företag delas in i olika storleksklasser. Småföretag definieras enligt Kommissionen (2003, 
maj) som: ”ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller ba-
lansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år”. Mårtensson (1983, s 3-4) menar 
att en småföretagare har krav på sig att ta fram redovisningsinformation även om den inte 
självklart kommer honom själv till nytta. Därmed är det inte troligt att småföretag har kom-
pletta system gällande redovisning utan att de i stor utsträckning använder sig av externa 
redovisningsbyråer och konsulter. Svanström (2004, s 35) skriver att småföretagens behov 
av rådgivning hänger samman med att omvärlden är komplex och föränderlig och det är 
svårt för småföretagen själva att snabbt kunna lära och anpassa sig till den. Det alltmer 
komplexa regelverket, nya konkurrensförutsättningar eller teknologiska förändringar leder 
till ett ökat behov för företagen att anlita extern hjälp för att kunna leda och sköta om sina 
företag på ett effektivt sätt. Enligt Svanström (2004, s 2 ff) finns det för det mindre företa-
get ett omfattande urval av tjänster som varierar i utformning och innehåll. Alla dessa tjäns-
ter syftar i någon mån till att höja kompetensnivån. Svanström beskriver att revisionsupp-
draget länge har varit kombinerat med rådgivning och att den rådgivningen ökade i omfatt-
ning under 90-talet.  
 
Falkman (2000, s 59) menar att för att förstå information gällande redovisning måste man 
ha kunskaper inom detta område. För de aktörer som har kunskaper om ekonomi och redo-
visning och som tar sig tid att studera och analysera informationen kan redovisningsinfor-
mationen möjliggöra ett rationellt beslutsfattande. Manner (2006) menar att om kunskapen 
att förstå ”språket” gällande den finansiella informationen eller förmågan att förmedla in-
formationen trovärdigt inte finns, förlorar man förmågan att kommunicera med sina intres-
senter.  
 
Det framkommer i Marriott och Marriott (2000) studie att det finns omfattande skillnader 
gällande finansiell medvetenhet i små företag. Företagsledarna i deras studie såg positivt på 
presentationer från sina externa rådgivare med grafer och nyckeltal. De tillägger att tolk-



INLEDNING/PROBLEM 
 

 2 

ningar och förklaringar av redovisningsinformationen hade varit ett värdefullt komplement 
för att förbättra deras förståelse gällande informationen. Genom detta komplement hade 
informationen kunnat generera mer fördelar till företaget. Marriott och Marriott (2000) me-
nar att det finns potential för dem som säljer externa redovisningstjänster att utöka det ut-
bud av tjänster de erbjuder till mindre företag. Genom att tolka och förklara presenterade 
grafer och nyckeltal ökar de finansiella kunskaperna hos klienterna och på detta sätt kom-
mer de efterfråga fler tjänster gällande redovisning. Författarna menar dock att den största 
barriären en redovisare måste överkomma för att kunna sälja fler tjänster gällande redovis-
ning till sina klienter är uppfattningen som finns i de små företagen, att de inte ser fördelar-
na med detta utan bara kostnaderna. Enligt Smith (2006, s 32) är det viktigt att jämföra 
kostnader mot intäkter gällande redovisning. Eftersökes en förbättring eller utökning av 
redovisningsinformation krävs det att värdet av informationen överstiger kostnaderna. Det 
kan vara svårt att se värdet i monetära termer och intäkterna och kostnaderna gällande re-
dovisning kan fördelas olika mellan intressenter. Detta kan vara speciellt svårt i små företag 
eftersom det inte alltid finns resurser med dessa kunskaper i små företag. Kan företagaren 
inte klart se att intäkterna överstiger kostnaderna gällande redovisning kanske man avstår 
från att köpa fler externa tjänster gällande detta (ibid). 
 
Enligt Marriott och Marriott (2000) visar det sig som vanligt förekommande att småföretag 
inte alltid är medvetna om revisorns roll och vilka uppgifter denna ska och framförallt kan 
göra. Vissa av småföretagen är inte ens medvetna om att revisorn kan spela en roll som 
rådgivare gällande frågeställningar och problem som finns utöver den lagstadgade revisio-
nen, medan många småföretag räknar med att revisorn utgör en rådgivande funktion inom 
ramen av vad som är lagstadgat. Hubbert, Sehorn och Brown (1993) har genomfört en stu-
die som visar att deltagarna vid en tjänsteleverans har olika förväntningar på denna leve-
rans. Det finns underliggande sekundära mål för tjänsteleveransen och en del av dessa delas 
av både tjänsteleverantören och mottagaren av tjänsten medan andra sekundära mål bara 
finns hos den ena deltagaren. Detta faktum gör gällande att det finns delar i tjänsteleveran-
sen som tjänstemottagaren anser att tjänsten skall innehålla som inte ömsesidigt delas av 
tjänsteleverantören (ibid).  
 
Alla företag måste på något sätt avsluta sitt verksamhetsår genom en ekonomisk redovis-
ning av företagets verksamhet. För att göra detta krävs det att företaget löpande under året 
samlat den ekonomiska informationen, som sedan skall ligga till grund för årsredovisning-
en/årsbokslutet. För små företag finns det inte alltid speciellt utbildad personal som gör 
detta, utan i många av dessa små företag är det småföretagaren själv som utför insamlingen 
av information. Denna småföretagare kan välja att göra detta själv eller köpa in tjänsten 
från en extern part. Hur väl småföretagaren kan ta till sig och använda information från en 
extern part kan bero på många olika faktorer. Kunskapsnivån hos småföretagaren själv kan 
påverka, vilken sorts kommunikation denne har till sin externa part kan påverka liksom 
sättet som informationen presenteras på. Detta leder oss fram till vår undersökningsfråga: 
 

• Hur kan den redovisningsinformation som småföretag erhåller från en extern redo-
visningskonsult presenteras för att småföretagaren skall förstå och kunna använda 
sig av den? 
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1.2 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att skapa insikt i: 

• Hur kommunikation av redovisningsinformation sker mellan externa redovisnings-
konsulter och småföretag. 

• Vilka kommunikationsmedia småföretag föredrar gällande överföring av redovis-
ningsinformation. 

• Hur småföretagaren förstår och använder denna information. 



TEORETISK REFERENSRAM 
 

 4 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

2.1 KUNSKAP GÄLLANDE REDOVISNINGSINFORMATION 
 

När information skall överföras från en part till en annan för att tolkas och förstås kan det 
vara viktigt att beröra ämnet kunskapsnivå. Det bör vara relevant eftersom människor tolkar 
data på olika sätt. Kunskapsnivån kan då vara avgörande i fråga om hur informationen för-
stås och kan komma företaget till användning.  

2.1.1 Kunskapsnivå 
 

Bergström och Lumsden (1993, s 208) har i sin studie funnit att vanliga motiv till att anlita 
en extern redovisningskonsult gällande löpande redovisning kan vara att man anser att man 
saknar kunnande eller anser att man bättre kan använda sin arbetstid till annat. 
 
Enligt Bergström och Lumsdens (1993, s 186ff) studie har det betydelse vilken utbildning 
och erfarenhet en individ har, på vilken information som samlas in och hur den informatio-
nen används i småföretag. Individerna i studien med låg utbildning menade att de på grund 
av sin låga utbildning inte hade något intresse av nya lösningar för att ta fram redovisnings-
information. De med högre utbildning ansåg att de genom sin utbildning erhållit de nöd-
vändiga kunskaper som behövs för att kunna tolka information. Företagsledare med låg 
formell utbildning hanterar i stor utsträckning muntlig information. De ser inte stor betydel-
se i användning av ekonomiska rapporter och de anser att den mest betydelsefulla informa-
tionen är den egentillverkade. Gällande de företagsledare med högre utbildning, skiljer det 
sig åt mellan företag i vilken utsträckning de använder sig åt muntlig respektive skriftlig 
information. De är dock överens om betydelsen av ekonomiska rapporter och specialinfor-
mation samt vid ekonomiska beslut även muntliga kontakter. I Bergström och Lumsdens 
studie framkom det att alla företagsledare ansåg att erfarenhet påverkar vilken information 
som används. 
 
Paige (2002) har i sin studie funnit att ägarna i småföretag gav mer stöd för informellt 
lärande gentemot formellt lärande. De främsta försöken till lärande verksamhet var genom 
erfarenhet, genom försök och misslyckande samt lärande när behovet uppstår. Paige menar 
att avsaknad av tid samt ekonomiska begränsningar är de främsta hindren i småföretag när 
det gäller utbildning. Strategier gällande lärande i form av tillgänglighet via nätet eller 
jobbrelaterat lärande finns dock i åtanke i liten skala i småföretag. Vad gäller deltagande i 
någon form av lärande aktiviteter i framtiden, var dessa generellt oplanerade. De undersök-
ta småföretagen hade stor tilltro till de existerande färdigheterna som representeras genom 
familjemedlemmar och personal. Ett stort antal personliga och arbetsrelaterade nätverk an-
vänds som ett alternativ till formellt och informellt lärande (ibid). 
 
Manners (2006) menar att för att kunna kommunicera trovärdigt med sina intressenter mås-
te man ha kunskaper att förstå redovisnings information. Genom att kontinuerligt öka kun-
skapsnivån i företaget till en högre nivå uppnås en högre känsla av skicklighet. Denna käns-
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la av skicklighet leder till att man har självförtroendet att agera på kunskapen, vilket bör 
leda till förbättrat finansiellt resultat. 

 

2.2  PRESENTATION AV REDOVISNINGSINFORMATION 
 

När information skall överföras från en part till en annan är det relevant att diskutera kom-
munikationens inblandning och betydelse. Kommunikation kan betraktas som ett mänskligt 
samspel där brus och störningar kan uppstå i sändningen av information mellan sändare och 
mottagare. Detta kan leda till att informationens innehåll förändras. För att undersöka hur 
redovisnings information på ett bra och tydligt sätt kan vara utformad och presenterad, be-
rörs ämnet kommunikation, då det upplevs för relevant för att utelämnas.  
 

2.2.1 Kommunikation 
 

En stor del av den kommunikationsteori som finns i litteraturen har sin grund i den kom-
munikationsmodell (se figur 1) som utvecklades av Shannon och Weaver (1948). Modellen 
finns i flertalet moderniserade varianter i senare litteratur men grundbudskapet är detsam-
ma. Shannon och Weaver beskriver att kommunikationen inleds med en signal från en in-
formationskälla som sänds via en vald kommunikationskanal/sändare till sin destination 
eller mottagare. På vägen kommer den signalen att förvrängas på grund av brus som upp-
står vilket leder till att det mottagna meddelandet förvrängs gentemot originalet. Shannon 
och Weaver menade att om kvaliteten på signalen ökar, kommer det mottagna budskapet 
överensstämma bättre med det sända. Förbättringar kan vara exempelvis optimalare medie-
val, bättre formuleringar i texter, bildval, tydligare sändare eller bättre layoutlösning. 
 
 

 
 
Figur 1: Grundläggande kommunikationsmodell (Shannon och Weaver 1948) 
 
Dewatripont och Tirole (2005) beskriver att kommunikation handlar om en av de mest 
komplexa och strategiska aktiviteterna som vi människor håller på med. Vare sig det är 
inom en organisation, i personliga relationer, politik eller i reklamkampanjer. 
 

Dewatripont och Tirole (2005) menar att kommunikation kan ha olika effektivitet av olika 
orsaker. En sak som kan påverka kommunikationen är prestationen att formulera kommu-
nikationen så att innehållet i den visar sig för mottagaren. Sändaren måste anpassa medde-
landet till mottagarens kunskaper och kompetenser för att det skall kunna absorberas av 
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mottagaren. Hulett (2007) menar att kommunikationen kan se olika ut beroende på kundens 
preferenser eller kunskaper. Mottagaren å andra sidan, måste enligt Dewatripont och Tirole, 
förutom att besitta de grundläggande kunskaperna, vara observant för att kunna avkoda och 
få förståelse för vad sändaren har för avsikt med meddelandet. Meddelandet skall enligt 
författarna heller inte innehålla irrelevant information eller information som pekar mottaga-
rens intresse åt ett annat håll än sändaren avser. 
 
Wadeson (1999) menar att kunden inte vet vilka varianter som finns på en produkt eller 
tjänst samtidigt som leverantören inte vet vilka preferenser kunden har. Det är bara kunden 
som vet preferenserna. Leverantören vet möjligheterna till varianter som finns då denna har 
testat om dessa kan tillverkas eller inte. De måste därför kommunicera för att komma fram 
till vilken produkt som skall produceras. Utifrån Bergström och Lumsden (1993, s 246) 
studie kan konstateras att det finns ett missnöje med konsulters arbete gällande exempelvis 
löpande redovisning. Det påtalas att kommunikationen mellan konsulten och företaget ofta 
är nästintill obefintlig och att rapporterna de levererar är standardiserade samt att informa-
tionen kommer med eftersläpning (ibid).  
 
Marriott och Marriott (2000) menar att det finns en hög grad av lojalitet bland kunder till 
revisionsbyråer vilket borde underlätta försök att sälja in nya tjänster gällande intern styr-
ning till småföretagen. En sådan adoption från företagen kommer att gynna revisionsbyrå-
erna genom att tjänstegraden i småföretagen kommer att bibehållas eller till och med ökas 
trots de förändringar gällande redovisningsplikt som föreligger för småföretagen (ibid). 
 

2.2.2 Kommunikationsmedia 
 

Daft och Lengel (1986) redogör för begreppet ”information richness”. Det förklaras som 
förmågan hos information att förändra förståelse under en tidsintervall. Den kommunika-
tion av information som kan göra detta under tidsperiodens gång är att anses som rik. Den 
kommunikation av information som behöver lång tid för att möjliggöra förståelse eller inte 
klarar av att göra detta anses inneha en lägre nivå av rikedom. Olika kommunikationsmedia 
har olika kapacitet att behandla rik information och Daft och Lengel hänvisar till den mo-
dell de utvecklade gällande olika kanalers förmåga att förmedla information. Orsaker till att 
mediekanaler har olika kapacitet att förmedla rik information, beror på fyra kriterier: dess 
förmåga att återkoppla, mängden signaler, språklig variation och personligt fokus. Utifrån 
dessa kriterier är personliga möten ansikte mot ansikte den rikaste mediekanalen, eftersom 
det ger möjlighet till omedelbar feedback så att deltagarna direkt kan se att det skapats för-
ståelse. Dessutom ges fördelar såsom kroppsspråk och röstläge. De mediekanalerna med 
lägre rikedom ger färre signaler och begränsad feedback. En mediekanal med lägre rikedom 
kan dock vara effektiv när det gäller att sända standardiserad data och meddelanden som är 
lättförståeliga (ibid). 
 
Ordnade efter minskad rikedom enligt Daft och Lengel (1986) är mediekanalerna  

- Personliga möten ansikte mot ansikte, 
- Telefon 
- Personliga dokument (brev och anteckningsböcker) 
- Opersonliga skrivna dokument 
- Numeriska dokument 
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Pleitner (1989) menar att man inte kan använda standardmallar när det gäller information 
till småföretag utan att det är nödvändigt med ett mer individuellt närmande. Detta kan ske 
genom att man hjälper småföretagen identifiera bristerna i den nuvarande informationen. 
Pleitner skiljer på data och information och menar att data är ostrukturerad, tillfällig och 
ofta inte komplett och därmed inte ett optimalt underlag för ett beslutsfattande. Data kan 
dock omvandlas till information menar Pleitner vidare och därigenom ge sådan grund. Det-
ta genom att data struktureras, kompletteras, kontrolleras och tillför den meningsfulla utta-
landen som visar att den tjänar ett syfte. Beattie och Jones (1999) menar att grafisk presen-
tation har en betydande signifikans för redovisning. Fler grafer som används för att presen-
tera redovisnings information gör det möjligt att kommunicera på ett effektivare sätt.  
 
Bergström och Lumsden (1993, s 248) menar att när konsulter uppsöker företag för ett 
möte ansikte mot ansikte är fördelarna större än nackdelarna. En fördel är att ekonomisy-
stemet blir tillgängligt för företagsledarna samt att kommunikationen mellan konsult och 
företagsledare ökar. På detta sätt kan konsulten reda ut begrepp vilket leder till att företags-
ledaren bättre förstår den ekonomiska informationen. Nöteberg, Benford och Hunton 
(2003) menar att i takt med att tekniska hjälpmedlen integreras mer och mer i företag 
kommer avstånden mellan kund och klient att öka. Detta kan få till följd att kostnaden för 
möten ansikte mot ansikte att öka, vilket medför en ökad kostnad för företagen.  
 
Enligt Mitchell och Reid (2000) kan man förenkla information och presentera den på ett 
användarvänligt sätt, genom att utnyttja potentialen hos datorer. Detta kommer att leda till 
att informationen lättare kan tolkas och förstås av mottagaren. Detta beskriver Mitchell och 
Reid som speciellt viktigt i småföretag med färre än tio anställda där ekonomisk expertis 
ofta saknas. Pleitner (1989) föreslår ökad användning av informationsteknologi, som ett 
lämpligt sätt för att förbättra informationshanteringen i småföretag. Marriott och Marriott 
(2000) menar att alltjämt som småföretagen ökar sin användning av informationsteknologi 
och blir duktigare på det, ökar deras förmåga att själva producera den grundläggande finan-
siella informationen som behövs för att följa lagar och regler. 
 
Nöteberg, Benford och Hunton (2003) menar att tillgängligheten, kompetensen, funktiona-
liteten och en enkel hantering hos elektronisk kommunikationsmedia förbättras i en pågå-
ende process, samtidigt som priserna på den tekniken sjunker i snabb takt. Sådan utveckling 
har gjort det möjligt för väldigt många företag att adoptera och implementera tekniken i det 
dagliga arbetet och exempel som text, grafik ljud video och animeringar har blivit starkt 
integrerade i företagen. Författarna menar att det finns lite forskning kring vilket media som 
är lämpligt i just redovisnings och revisionssammanhang. 
 
 

2.3 ANVÄNDNING OCH FÖRSTÅELSE AV REDOVISNINGSINFORMATION 
 

Hur information kommer företag till användning kan bero på många olika saker. Det kan 
bero på vilken typ av information det är frågan om, vilken funktion företaget har tillskrivit 
redovisning samt om den mottagna informationen förstås till fullo. Därför kommer dessa 
faktorer att redogöras för i den teoretiska referensramen. 
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2.3.1 Redovisningens funktioner 
 

Mellemvik, Monsen och Olsen (1988) har i sin studie funnit att den avsedda funktionen 
med redovisning, att reducera osäkerhet vid kontroll och beslutsfattande, står i avsevärd 
kontrast till de funktioner som tilldelats redovisning i verkligheten. Det finns betydligt fler 
variationer av redovisningens funktioner i praktiken. De talar om redovisning som legitime-
ring, för användning i konflikter, som myt, som kontroll över beteende och för delegering 
och utvärdering. Mellemvik et al fann en sorts ömsesidigt beroendeförhållande mellan re-
dovisning och dess tillskrivna funktioner (se pilarna i figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Redovisning och dess tillskrivna funktioner (Mellemvik, Monsen och Olsen 1988). 
 
 
Mellemvik et al menar vidare att detta beroendeförhållande är än mer komplext än vad fi-
gur två visar och att även strukturer och processer i företagets omgivning påverkar. Studien 
visar att redovisning i praktiken har olika funktioner för olika individer och att dessa indi-
vider sätter egna funktioner till redovisning. 
  

2.3.2 Förståelse av redovisningsinformation 
 

Bergström och Lumsden (1993, s 178) menar att man med information kan skilja på munt-
lig och skriftlig och företagsledare i stor utsträckning hanterar muntlig information. Den 
vana de har genom att arbeta med muntlig information kan leda till att de föredrar denna 
typ av information. Därmed ser de inte nyttan och användbarheten i skriftlig information 
som exempelvis redovisningsinformation.  
 
Mitchell och Reid (2000) beskriver att vare sig det handlar om att leda företaget till fram-
gång eller om det gäller att hålla företaget ifrån konkurs är det mycket viktigt att företags-
ledningen kan agera med hjälp av tillhandahållen information. Enligt Pleitner (1989) spelar 
beslutsfattaren i småföretagets utbildning, intresse samt erfarenhet in på hur de tar till sig 
och använder informationen de erhåller. Informationsbehovet varierar genom storleken på 
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problem eller uppgift som skall lösas och det är viktigt att beslutsfattaren samlar på sig 
mesta möjliga information. Detta för att kunna väga alternativ emot varandra och se att det 
finns valmöjligheter och inte ett självklart alternativ. Mitchell och Reid (2000) menar att 
kompetensen hos mottagaren av information varierar stort och betonar vikten av att infor-
mationen ska vara adresserad på ett genomtänkt sätt till mottagaren. Först när mottagaren 
förstår informationen kan den generera ekonomiska fördelar för företaget. De menar att 
informationen skall presenteras på ett sätt som gör den lätt att jämföra. 
 
Wiio (1973, s100ff) menar att även om ett meddelande sänts och mottagits är det inte säkert 
att det har förståtts av mottagaren. Det kan vara att sändaren är av den åsikten att medde-
landet är lättare att förstå än vad det verkligen är. Men det kan även vara att mottagaren tror 
att han har förstått, även om det senare visar sig att han inte har det.  
  
Marriott och Marriott (2000) menar att revisorer och redovisare spelar en roll i att öka den 
finansiella medvetenheten hos de små företagens ledningar och kan tillhandahålla en intern 
redovisningstjänst för att möta deras behov och kompetenser. Författarna menar att om man 
lyckas öka den finansiella medvetenheten kommer småföretagen inse värdet i informatio-
nen som redovisningskonsulten kan tillhandahålla. Detta leder till att de kommer att förstå 
den ekonomiska informationen bättre och därmed kan prestationen i deras verksamheter 
förbättras. 
 

2.3.3 Användning och nytta av redovisningsinformation 
 

Bergström och Lumsden (1993, s 123) har genomfört en studie på småföretag gällande an-
vändning och nytta av redovisningsinformation. I denna studie framkom det att fler av de 
tillfrågade ansåg att de hade nytta av redovisningsrapporterna än de som ansåg att de hade 
användning av dem. Detta förklarar Bergström och Lumsden med att istället för att använda 
rapporterna som ett hjälpmedel i verksamheten används dem som en bekräftelse. Majorite-
ten av de tillfrågade satte upplysning av företagets resultat som främsta syfte och endast en 
femtedel såg det primära syftet för redovisningen som ett underlag vid budgetering och 
kalkylering. Pleitner (1989) menar att i småföretag samlas informationen ofta in intuitivt 
och att tidigare erfarenheter spelar en stor roll vid beslutsfattande. 
 
Collis och Jarvis (2002) har genomfört en studie gällande småföretags användning av redo-
visnings information i Storbritannien. I de undersökta företagen fanns en tonvikt på att kon-
trollera flödet av kontanter och att övervaka prestationer för att upprätthålla relationen med 
banken. Den källa som ansågs vara den mest användbara var de regelbundna internräken-
skaperna samt olika kassaflödesrapporter. Vilken nytta som erhålls vid användandet av in-
ternräkenskaperna beror på storleken på verksamheten och hur mottaglig man är vid erhål-
landet av rapporter från den externa redovisningskonsulten. Enligt Mellemvik, Monsen och 
Olsen (1988) undviker många företag att ha allt för många alternativ vid beslutsfattande.  
 
Bohlin (1987, s19) menar att mottagare av information skapar en bild av verkligheten ge-
nom innehållet i rapporter. Skillnader i sändare och mottagares referensramar kan innebära 
att mottagaren inte förstår informationen korrekt, såsom den var ämnad att tolkas. Bohlin 
menar att det kan finnas många orsaker till detta problem. Verksamheten i företag kan vara 
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komplicerad och svår att beskriva, man använder sig av komplicerade system och de perso-
ner som behärskar principer och metoder är få.  
 
I Bergström och Lumsden (1993, s 246f) studie ansåg många av företagsledarna att de inte 
hade kunskap i hur de olika delarna i företagets verksamhet påverkar företagets resultat. 
Därför välkomnar de mer rapporter gällande exempelvis projekt och produktuppföljning 
om detta kunde erbjudas dem.  
 
Marriott och Marriott (2000) menar att det finns en motvilja hos småföretagen att köpa mer 
konsulttjänster i och med att det skulle öka den, enligt småföretagen, redan höga kostnaden. 
Enligt Marriott och Marriott menar revisionsbyråerna att informationen redan finns i och 
med den tidigare utförda redovisningstjänsten. Denna utökade tjänst skulle kunna produce-
ras med ett litet tidspåslag, till en liten kostnad. De menar att om småföretagare inser och 
förstår arbetet bakom den finansiella informationen kommer de därigenom vara beredda att 
betala för den. Marriott och Marriott menar att denna föreställning är den största barriären, 
för att revisionsbyråer skall kunna komma in och börja sälja tjänster som riktar sig till den 
interna verksamheten.  
 

2.4 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 
 

Detta teorikapitel redogör för ett antal underliggande faktorer som kan påverka hur småfö-
retag kan använda och förstå redovisningsinformation. Den följande analysen utgår från 
dessa faktorer och jämför dem med resultatet från de genomförda intervjuerna, för att skapa 
en insikt i om den teoretiska bilden stämmer överrens med den undersökta verkligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. Modell över uppsatsens teoretiska referensram och dess relation till studiens syfte. 
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3 METOD 
 
 

3.1 UNDERSÖKNINGSANSATS OCH STRATEGI 
 

3.1.1 Metodsansats  
 

I vår studie eftersökte vi fånga det som är speciellt gällande de utvalda aktörerna och där-
med skapa en djupare förståelse av hur just de upplever vårt problem. Vi ville se på djupet i 
färre undersökningsenheter istället för att skapa en generalisering med fler undersöknings-
enheter som grund. Enligt Holme och Solvang (1996, s 14) kan man använda sig av anting-
en kvalitativ eller kvantitativ metod vid insamling av information. Den kvalitativa metoden 
är användbar när man vill skapa sig en djupare förståelse av det studerade problemet. Den-
na metod kännetecknas av att man för en nära dialog med aktörerna. Enligt Holme och Sol-
vang (1996, s 82) syftar man med kvalitativa studier till att fånga det som är specifikt för en 
enhet och det beror mycket på informationskällan vilken information man erhåller. Infor-
mationen man erhåller blir trovärdig då den anpassas till informatörens situation men på 
samma gång är den mindre trovärdig om man är ute efter att generalisera. Eftersom vi i 
denna studie eftersökte skapa en insikt i de undersökta aktörernas verklighet kändes det 
lämpligt för oss att genomföra en studie av kvalitativ art. 
 

3.1.2 Metodsynsätt 
 

Syftet med denna studie var att skapa insikt i hur kommunikation av redovisningsinforma-
tion sker mellan externa redovisningskonsulter och småföretag. Vilka kommunikationsme-
dia småföretag föredrar gällande överföring av redovisningsinformation, samt hur småföre-
tagaren förstår och använder denna information. Genom att studera dessa enskilda individer 
och se ur deras synvinkel hur de agerar antog vi ett aktörssynsätt. Arbnor och Bjerke (1994, 
s 65ff) menar att det finns tre olika metodsynsätt inom ämnet företagsekonomi, analytiskt 
synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Vid ett aktörssynsätt läggs stor vikt på de hand-
lingar som företas och det samspel som äger rum och utifrån detta förklaras helheten. Verk-
ligheten som antas genom aktörssynsättet är således en social konstruktion som består av 
olika verklighetsbilder.  
 
I studien eftersökte vi skapa insikt i hur aktörerna ser på vårt problem. Därmed är det för-
ståelse vi eftersöker enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 71). Sambanden som eftersökes vid 
ett aktörssynsätt kan ha en inre och yttre karaktär. Den inre karaktären syftar till att skapa 
förståelse för aktörerna om sin egen situation och genom den yttre eftersträvas nyskapande, 
att aktivt nyskapa, överskrida och förändra (ibid). Vi hoppas med vår studie kunna tillföra 
småföretagen en insikt i vad redovisningens funktioner kan vara och vilken nytta som den 
kan tillföra företagen.  
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3.1.3 Strategi  
 

Denna studie syftar till att undersöka småföretag för att skapa en djupare förståelse för hur 
dessa småföretag och dess redovisningskonsult upplever vårt problemområde. I denna stu-
die har vi utgått från den modell vi skapat utifrån den teoretiska referensramen för att sedan 
jämföra den med vår empiriska undersökning. Den inledande strategin var att presentera 
redovisningsinformation på olika sätt för aktörerna för att utläsa vilken presentationsform 
som gav aktörerna bästa förutsättningar till nytta och förståelse. Det visade sig att företagen 
redan erhöll olika presentationsformer och därigenom föll vår inledande strategi. Vi valde 
då att enbart använda oss av intervjuer i vår studie. Genom vårt val av undersökningsföre-
tag förväntade vi oss att erhålla mer varierande svar från aktörerna. Då svaren inte motsva-
rade våra förväntningar valde vi att utöka vår studie med ytterligare ett företag. Därmed 
antog vår studie en abduktiv ansats. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s 54f) är det 
vanligt att skilja mellan induktion och deduktion. Med den induktiva ansatsen är man ute 
efter att generalisera utifrån en mängd enskilda fall. Den deduktiva ansatsen utgår man ifrån 
en generell regel för att testa om den kan förklara ett specifikt fall. Författarna inför en tred-
je metod abduktion som den vanligast förekommande metoden, vilken är en kombination 
av induktion och deduktion. Med denna metod tolkas ett enskilt fall utifrån ett övergripande 
mönster, som sedan bekräftas med nya iakttagelser. Under denna studies gång tillkommer 
nya insikter vilket leder till revidering av det ursprungliga sammanhanget (ibid).   
 
Denna studie har tittat på flera studieobjekt där det funnits intresse kring relationer och pro-
cesser, därmed har en flerfallsstudie valts. Den erbjuder enligt Denscombe (2000, s 42) 
möjligheten att gå på djupet i en situation för att reda ut komplexiteten i en given situation. 
Fallstudien har ett värde i att den enligt Denscombe anstränger sig för att förklara varför ett 
resultat kan uppstå, vilket har passat in på vår undersökning. Fallstudien gör, enligt Lun-
dahl och Skärvad (1992, s 152), det även möjligt att undvika artificiella och överförenklade 
studier och istället anlägga ett mer holistiskt synsätt och förstå hela komplexiteten.  

 

3.2 LITTERATURSÖKNING 
 

Litteratur söktes efter i Luleå tekniska universitets databaser för böcker Libris och Lucia. 
Vetenskapliga artiklar söktes i Luleå tekniska universitets artikeldatabaser Emerald Insight, 
Science Direct, Ebsco Host, och Jstor. Sökorden som användes var accounting, accounting 
in small firm, management, small business, communication, extern accountant, information 
richness samt sökning på författarnamn och kombinationer av dessa. Vi använde oss av 
trunkering (*) samt boolesk sökning (AND, OR) när vi fann att det var nödvändigt för att 
förbättra och precisera sökresultatet. Vi har även erhållit värdefulla tips på artiklar från vår 
handledare Anders Nilsson. Vi gick vidare via den litteratur vi funnit för att söka på dess 
referenser efter mer användbart material. Allt eftersom arbetet fortskred kompletterades 
vårt material när behov uppstod. Genom att kritiskt granska resultatet av litteratursökningen 
försökte vi efter bästa förmåga kontrollera att vårt material uppfyllde de krav som ställs för 
att det skall klassas som vetenskapligt. 

 



METOD 
 

 13 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

3.3.1 Insamlingsmetod 
 

Vid våra intervjuer var vi ute efter att skapa oss en djupare och mer detaljerad insikt i hur 
de undersökta enheterna upplever vårt problem. Enligt Denscombe (2000, s 102) finns det 
fyra olika datainsamlingsmetoder: frågeformulär, intervju, observation och skriftliga källor. 
Författaren menar att de har olika fördelar i olika situationer. Intervjuer ger mer detaljerad 
information från färre respondenter (op cit s 132). Eftersom detta passade vårt syfte bäst 
valde vi att genomföra ett antal intervjuer. Det finns enligt Denscombe (2000, s 134f) olika 
sätt att genomföra intervjuer: strukturerat, semistrukturerat och ostrukturerat. Vi valde att 
använda oss av semistrukturerad intervju. Enligt Denscombe kännetecknas semistrukture-
rad intervju av att man använder sig av en färdig lista med ämnen som ska behandlas och 
frågor som man vill få svar på. Semistrukturerad intervju är flexibel och ger den intervjuade 
mer möjlighet att utveckla sina svar, dessutom ger denna intervjuform oss möjlighet att 
ställa följdfrågor när vi anser behov finns. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer 
och vi skapade två intervjuguider (se bilaga 1 och 2) med den teoretiska referensramen och 
syftet som grund. Frågorna på dessa intervjuguider är likartade men den ena anpassades 
mot redovisningskonsulten och den andra mot småföretagarna. Vi kategoriserade frågorna 
under samma rubriker som återfinns i den teoretiska referensramen. Vi använde rubrikerna 
som huvudfrågor och skapade underfrågor till dessa. 

3.3.2 Val av undersökningsföretag 
 

För att finna svar till vår fråga valde vi att undersöka två småföretag samt deras redovis-
ningskonsult. Vi såg det viktigt att inte bara se problemområdet från småföretagarens sida 
utan även få redovisningskonsultens synpunkter. Vi använde oss av snöbollsurval för att vi 
var intresserade av att finna företag som är kunder till den undersökta redovisningsbyrån, 
för att på detta sätt skapa oss en klarare bild av om de olika aktörerna har olika åsikter om 
vår frågeställning. Vi kontaktade Öhrling PricewaterhouseCoopers. Anledningen att valet 
av extern redovisningskonsult föll på dessa är att de positionerat sig genom en omfattande 
marknadsföringskampanj som en redovisningsbyrå med nya mål för sin verksamhet ”Vi-
sionsbyrån”. De vill hjälpa företag att nå sina visioner och genom detta kommer de att er-
bjuda sina kunder nya tjänster som går utanför de mer traditionella. Genom byråns nya in-
riktning anser vi att Öhrling PricewaterhouseCoopers passar in mot vår frågeställning. Vi 
kontaktade deras kontor i Skellefteå och blev hänvisade till Lisa Borgs som är auktoriserad 
redovisningskonsult och genom henne blev vi hänvisade till lämpliga företag för vår studie. 
 
Enligt statistiska centralbyrån (2008) har 92 procent av Sveriges 947 424 företag fem an-
ställda eller färre. Eftersom en betydande stor del av småföretagen i Sverige har färre än 
fem anställda kändes det intressant att vid val av undersökningsenheter, välja minst ett före-
tag som passar in i den kategorin. Vårt antagande är dessutom att det är vanligare ju mindre 
företaget är att de saknar specialistkunskaper inom redovisning. Detta i enlighet med Svan-
ström (2004, s 10) som säger att det är vanligast att först när ett företag överskrider tio an-
ställda som företagsledaren/ägaren överlåter delar av sitt ansvar på anställda med special-
kompetenser. Svanström beskriver att när verksamheten når en viss omfattning är det inte 



METOD 
 

 14 

längre möjligt för företagsledaren själv att hålla koll på företagets alla ekonomiska föreha-
vanden samtidigt som behovet av specialkompetens ökar.  
Vi valde att titta på företag som köper olika mycket externa redovisnings tjänster för att på 
detta sätt skapa en inblick i om det kan finnas skillnader dem emellan gällande kunskapsni-
vå samt förståelse av redovisningsinformation. Av de företag som hänvisades oss genom 
Öhrling PricewaterhouseCoopers, var det ett företag som valde att avböja då vi förklarade 
att vi behövde cirka en timme till förfogande. Vi fick ett nytt förslag på företag och de gick 
med på att ingå i vår studie. De företag vi intervjuat är förutom Öhrling Pricewaterhouse-
Coopers: Jörns El-teknik AB, med fem anställda och AB Rune Lundbergs Smedja, med 10 
anställda.  

3.3.3 Utökad undersökning 
 

När vi genomfört de två intervjuerna med småföretagen, fann vi att skillnaderna dem emel-
lan inte var som förväntat. De båda undersöka småföretagen var nöjda med företagets stor-
lek och eftersträvade inte förändring. De båda småföretagen hade dessutom goda kunskaper 
gällande redovisning. Vi kände att behovet fanns att utöka vår studie med ännu ett fallföre-
tag. Denna gång eftersökte vi ett småföretag med ambitioner till förändring, ett företag som 
vill växa samt med mindre kunskaper gällande redovisning. Detta för att tillföra studien nya 
infallsvinklar. Eftersom tiden var knapp utnyttjade vi vår vänskapskrets för att på ett enkelt 
och snabbt sätt lokalisera en lämplig aktör. Vi genomförde därmed en intervju med Eva 
Modig på det nystartade Arken Zoo i Skellefteå. 

3.3.4 Intervjuernas genomförande och sammanställning 
 

Den första intervjun som genomfördes var med Lisa Borgs på Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers för att få kunskap i vilka tjänster småföretag köper av dem och hur de presenterar 
redovisningsinformation till småföretag. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på deras 
kontor i Skellefteå. Följande intervju gällde Thomas Törnberg på Jörns El-teknik AB och 
den genomfördes på dennes kontor i Skellefteå. Den tredje intervjun genomfördes med 
Anna Jakobsson på AB Rune Lundbergs Smedja på kontoret i Medle. Den avslutande in-
tervjun genomfördes med Eva Modig på Arken Zoo på deras kontor i Skellefteå. Alla inter-
vjuer varade i cirka en timme.  
 
Vi använde oss av våra intervjuguider och lät respondenterna tala fritt kring våra frågor och 
ställde följdfrågor när vi kände att behov fanns. Vi spelade in intervjuerna för att på detta 
sätt underlätta arbetet med renskrivning. Dessutom kunde vi genom inspelningarna mer 
korrekt återge vad aktörerna sade. Eftersom vi valt ett aktörssynsätt eftersträvade vi att ska-
pa en interaktion med aktörerna och därmed valde vi att inte föra anteckningar under inter-
vjuerna. Detta för att nå en mer aktiv och flytande intervju. På detta sätt erhöll vi en möj-
lighet att bättre följa med i aktörernas svar och därigenom ställa lämpliga följdfrågor. Vi 
bad även aktörerna om möjlighet att få återkomma om behov uppstod. Vi utnyttjade denna 
möjlighet då vi via telefon kompletterade vår intervju med Lisa Borgs gällande en specifik 
fråga. 
 
Vi har sammanställt den kvalitativa information vi erhållit genom våra intervjuer genom att 
gå igenom att lyssna till de inspelade intervjuerna och sammanställa dessa. För att inte styra 
de intervjuade personerna för mycket, eller gå miste om intressant information, var dialo-
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gen under intervjun av öppen karaktär och därigenom kom inte alltid svaren på frågorna i 
den ordning som vår intervjuguide beskrev. De tilläts även fundera vid behov innan vi kom 
med kompletterande frågor eller kommentarer. Därför har en anpassning av svarens ord-
ning gjorts för att sortera dem under rätt rubriker i det empiriska avsnittet.  

3.3.5 Tillvägagångssätt vid tolkningar 
 

I vårt tolkningskapitel har vi använt oss av samma rubriker som återfinns i vår teoretiska 
referensram. Vår avsikt med detta var att förenkla genomförandet av analysen samt förenk-
la för läsarna. Vid tolkningen har vi valt ut de empiriska resultat som var relevanta för stu-
dien. Med hjälp av den teoretiska referensramen har vi sedan dragit slutsatser för att besva-
ra vår frågeställning.  
 

3.4 METODPROBLEM 
 

Vi har i vårt val av undersökningsenheter försökt välja företag som stämmer överens med 
vårt syfte i denna studie. Vi har dessutom utgått från studiens syfte och teoretiska referens-
ram vid konstruerandet av intervjuguiderna. För att öka studiens validitet samt att ge oss 
ökad möjlighet att uppfylla vårt syfte utökade vi vår studie med ytterligare en aktör. Thurén 
(2007, s 26) förklarar validitet med giltighet, det förklaras som att man undersökt det man 
ville undersöka och ingenting annat. 
 
För att öka reliabiliteten i denna studie har vi i metodkapitlet försökt att visa noggrant hur 
vi gått tillväga i vår kvalitativa studie och vi har även bifogat våra intervjuguider. Eftersom 
vi valt att antaga ett aktörssynsätt vid vårt insamlande av empiriskt material, har vi genom 
ett socialt samspel skapat en bild av verkligheten. Enligt Thurén (2007, s 26) kan man för-
klara reliabilitet med tillförlitlighet. Thurén menar att reliabiliteten höjs om flera undersö-
kare med samma metod kommer fram till samma resultat. En undersökning med hög relia-
bilitet ska enligt Thurén kunna göras om med andra personer inblandade och komma fram 
till samma resultat. Skulle en annan aktör genomföra vår studie med samma intervjuguider 
och samma typ av företag skulle det ge ett annat resultat, eftersom resultaten i denna under-
sökningsform är beroende av aktörerna som medverkar. Tillförlitligheten blir därmed svår 
att bedöma och kontrollera i denna studie.  
  

3.5 KÄLLKRITIK 
 

Vid en studie är det viktigt att kritiskt granska det material som används. Thurén (2003, s 8) 
beskriver källkritik som en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verk-
ligheten. Vi har efter bästa förmåga eftersökt litteratur inom det valda ämnesområdet som 
är publicerat i etablerade och välrenommerade tidskrifter. Den information vi fann mest 
användbar och, enligt vår bedömning, tillförlitlig fanns ofta i relativt gammal litteratur, men 
innehållsrikedomen i den gjorde att vi trots detta har använt oss av den. Thurén (2005, s 53) 
beskriver problematiken kring att använda sig av sekundärkällor, källor som vandrat i flera 
led. Vi har i vår studie vid ett tillfälle använt oss av en sekundärkälla. Det handlade om två 
författare som i en vetenskaplig artikel refererade till sitt eget workingpaper. Vi bedömde 
den källan som trovärdig då de refererade till eget material.  
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När det gäller den metod vi valde för att finna lämpliga aktörer till vår studie kan man kriti-
sera urvalsmetoden snöbollsurval. Vi pekade på vilken typ av företag vi eftersträvade att 
undersöka men det var Lisa Borgs som avgjorde vilka företag hon tyckte var lämpliga. 
Därmed kan vi inte styrka att just de företag vi undersökte är de mest lämpade för vår stu-
die. Vid val av det tredje undersökningsföretaget använde vi oss av personligt kontaktnät 
vilket medförde att en av författarna kände aktören. Detta ledde till att aktören kände sig 
bekväm vid intervjun men det kan även ha påverkat de svar vi erhöll. Ytterligare kritik gäl-
lande det tredje undersökningsföretaget är att detta företag är väldigt nystartat och därmed 
saknade aktören erfarenhet gällande sin verksamhet. 
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4. EMPIRI 
 

Detta kapitel börjar med en presentation av de undersökningsobjekt som ingår i vår studie. 

Vi har sammanställt svaren från våra intervjuer under respektive rubrik med varje aktörs 

svar separat. 

 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 
 

4.1.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 

Redovisningsbyrån vill gå utöver de traditionella redovisningstjänsterna gällande ekonomi 
och redovisning, för att finna sätt att hjälpa till att utveckla företag. Genom en ny kampanj 
vill de nå ut till företag att de kan hjälpa dem ta ett steg mot att nå sina visioner. De erbju-
der en stor variation av tjänster som kan anpassas i detalj till kundernas behov och efterfrå-
gan. Inom företaget finns specialister inom ett flertal områden för att de skall kunna erbjuda 
en komplett tjänst med att allt inom ekonomi och redovisning.  
 
Det är företagen som styr vilka tjänster de vill köpa och de har utvecklat ett kunskapshus 
där de kan erbjuda en komplett ekonomiavdelning till företag. På toppen finns tjänster gäl-
lande revision, skatt och affärsrådgivning. Meningen med detta hus är att företagen på ett 
överskådligt sätt skall kunna se och därmed kunna avgöra i vilken omfattning de vill köpa 
dessa tjänster (se figur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Kunskapshus. Från skriftligt material utgivit av Öhrlings PricewaterhouseCoopers: 
Några överraskningar för dig som tror att vi bara håller på med revision. 

 



EMPIRI 
 

 18 

4.1.2 Jörns El-teknik AB 
 

Jörns El-teknik AB bildades 1972 och bedriver handel med el-artiklar, samt utför elinstalla-
tioner. 2006/2007 omsatte de cirka 4,5 miljoner kronor. Inledningsvis fanns företaget loka-
liserat i Jörn men har efterhand kommit att verka i Skellefteå med omnejd och endast en 
liten del av verksamheten kvar i Jörn. Personalstyrkan består av två anställda samt två del-
ägare där Tomas Törnberg är en av dessa. Utöver detta är Törnbergs fru anställd på 25 pro-
cent för att sköta det ekonomiska arbetet. Företaget var tidigare större, men i dagsläget är 
man nöjd med företagets storlek. 
 
Jörns El-teknik AB sköter den löpande redovisningen själva och köper endast in den lag-
stadgade delen från redovisningsfirman som finns i och med bolagsformen, dessutom finns 
ibland ett behov av rådgivning i samband med specifika problem. Törnberg ser inte affärs-
syftet med att köpa in ytterligare konsulttjänster. Törnberg beskriver att det finns en stor 
informationskälla i de dataprogram som finns i företaget. Där går det finna många svar på 
funderingar. 
 

4.1.3 AB Rune Lundbergs Smedja 
 

Företaget är beläget i Medle cirka en mil utanför Skellefteå. Verksamheten omfattar meka-
nisk verkstadsindustri där de tillverkar traktorskopor och pallgafflar samt liknande artiklar. 
År 2006 omsatte företaget cirka 17,2 miljoner kronor och de har åtta anställda förutom de 
två firmatecknarna Anna och Kent Jakobsson. Företaget känner inget behov av att växa och 
utvidga verksamheten, man är nöjd med den storlek som företaget har idag.  
 
Från början lämnades all ekonomisk rapportering bort till en extern konsult. När Anna Ja-
kobsson började på firman återtogs all daglig rapportering och endast årsbokslut och dekla-
ration lämnades bort. På grund av allt för stor arbetsbelastning och tidsbrist har man på se-
nare tid valt att än en gång lämna bort det mesta av rapporteringen till Öhrlings Pricewater-
houseCoopers. Det som fortfarande görs inom företaget är grovsortering av leverantörsfak-
turor, kundfakturor och lönerapportering. Företaget tar själv fram rapporter varje månad 
och dessa läses flitigt för att jämföra intäkts och kostnadsförändringar. Kontakten med den 
externa redovisningskonsulten sker maximalt två till tre gånger i månaden, via telefon eller 
vid avlämnande av fakturor. 

4.1.4 Arken Zoo 
 

Arken Zoo AB i Skellefteå är ett alldeles nystartat företag och har vid intervjutillfället varit 
verksamma i cirka två månader. Företaget bedriver handel med djur, djurtillbehör och fo-
der. Arken Zoo är ett franchisekoncept och finns på 40 platser runt om i Sverige. I butiken i 
Skellefteå finns tre anställda, inklusive ägaren Eva Modig, samt två extraanställda. Modig 
sköter konteringar och priskontroller på leverantörsfakturor men i övrigt ingenting som har 
med verksamhetens ekonomi att göra. De flesta Arken Zoo runt om i landet, liksom Skel-
lefteå, anlitar LRF Konsult som redovisningskonsult. Där finns personer som är speciellt 
insatta i Arken Zoos verksamhet, och har utvecklat en tjänst specifikt för kedjan Arken 
Zoo. Modig ser tryggheten i att kunna anlita en redovisningskonsult som redan är insatt i 
verksamheten. Modig menar att hon vill lägga tiden på att utveckla och samordna butikens 
olika delar. 



EMPIRI 
 

 19 

4.2 KUNSKAP GÄLLANDE REDOVISNINGSINFORMATION 
 

4.2.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
 

Borgs menar att det skiljer sig väldigt mycket från småföretag till småföretag vilken kun-
skap som finns gällande redovisning. De småföretagare som har intresset och vill veta mer, 
skaffar sig den kunskapen. Borgs menar dessutom att:  
 
”Det är inte nödvändigt att den kunskapen finns i småföretag. Det är bättre att de lägger 

energin på det som de är bra på och låter redovisningskonsulten sköta det som de är bra 

på”.  

 
Borgs menar att de flesta av småföretagarna inte har någon renodlad ekonomiutbildning i 
grunden utan besitter en liten ekonomikunskap och att intresset i stället finns i företagens 
kärnverksamhet. Småföretagen ser ekonomiarbetet som ett arbete som måste göras men att 
de mer gärna arbetar med företagets kärnverksamhet och lämnar ekonomifunktionen till 
dem som är bra på det.  
 
Borgs upplever att behovet av att utbilda småföretagen finns men att byrån inte har några 
uttalade utbildningar. Informationsmöten sker för berörda företag då det föreligger någon 
stor förändring för just den verksamheten eller branschen.  
 

4.2.2 Jörns El-teknik AB 
 

Törnberg säger att den anställde som finns i företaget på deltid och som sköter den ekono-
miska och administrativa delen, i tidigare arbeten har haft liknande arbetsuppgifter med 
löpande redovisning och där tillhörande uppgifter. Kunskapen och intresset gällande redo-
visning och ekonomi finns således inom företaget. Detta tillsammans med närheten till 
verksamheten medförde att det blev en bra lösning att hon även skulle göra det hos Jörns el-
teknik AB. Då möjlighet funnits, men inte i någon större utsträckning har hon gått vidare-
utbildningar för att hålla kunskaperna uppdaterade.  
 
Då det i den löpande redovisningen ibland dyker upp funderingar eller konkreta frågor upp-
lever Törnberg att det finns en trygghet i att alltid veta att det finns ett svar att få hos eller 
via redovisningskonsulten. Här ser Törnberg en fördel med att de anlitar en redovisningsby-
rå med stor och kunnig organisation där det finns många specialister. Det finns alltid någon 
som kan svara på en fundering. Törnbergs samt den anställdes kunskaper har gradvis ökat 
genom den rådgivande kontakt som finns med redovisningskonsulten. Då speciella redo-
visningsproblem har funnits har konsultation skett och då även en ökning av kunskapen 
inom området. När det gäller utbildning menar Törnberg att: 
 
”Självklart vill vi utbilda oss när det gäller det ekonomiska delarna men det får inte kosta 

för mycket och dessutom är det svårt att få tid till sådant”.  
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4.2.3 AB Rune Lundbergs Smedja 
 

Jakobsson är utbildad gymnasieekonom och har många års arbetslivserfarenhet av ekono-
miarbete. Jakobsson känner att hon har de kunskaper som krävs för att sköta den löpande 
redovisningen inom företaget men att tiden inte finns till detta. När frågan ställdes om de 
var intresserade av att utbilda sig gällande redovisning fick vi det raka svaret av Jakobsson: 
 
“Det finns absolut ett intresse men det finns inte tid till att engagera sig i den biten ”. 
 
Jakobsson känner att kontakten med den externa redovisningskonsulten ökat hennes kun-
skaper inom redovisning. Varje gång de ringer till konsulten för att få hjälp med ett pro-
blem, ökar de egna kunskaperna gällande redovisning. 
 

4.2.4 Arken Zoo 
 

Modig säger att hon inte har någon ekonomisk bakgrund med sig in i företagandet. Hon 
känner sig ändå trygg i och med att det finns insatta personer på den konsultbyrå Arken Zoo 
använder sig av. Ekonomikunniga människor finns dock i hennes direkta närhet då hennes 
man är ekonom i grunden, vilket Modig upplever som en trygghet. Modig besitter inte själv 
kunskapen att sköta den löpande bokföringen och menar att: 
 
”Den tid det skulle ta för mig som okunnig att sköta den löpande redovisningen, finns det 

inte en möjlighet att det skulle löna sig rent ekonomiskt” 

 
Hon upplever att det löpande arbetet med ekonomin skulle sysselsätta en person cirka tio 
timmar i veckan. Modig menar att hon till viss del skulle vilja utveckla sina kunskaper i 
redovisning. I framtiden, om cirka ett år, har hon förhoppningen att företaget har vuxit och 
etablerat sig och att hon därmed skall kunna sitta på kontoret och sköta mer av verksamhe-
tens papper. I uppstartsskedet där de befinner sig i nu, upplever Modig att hennes kunska-
per gällande kärnverksamheten är allt för värdefulla för att hon skall kunna sitta på konto-
ret. Hon menar att det är i butiken som man tjänar pengar. Modig menar att hennes vardag-
liga ekonomikunskaper utvecklas vid den kontakt som sker med redovisningskonsulten då 
det uppkommer problem.  

 

4.3 PRESENTATION AV REDOVISNINGSINFORMATION 
 

4.3.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
 

Gällande vad en redovisningskonsult kan göra för småföretagen handlar det mycket om att 
lyssna på kundens behov och anpassa tjänsterna därefter samt det sker med en öppen kom-
munikation. Borgs menar att de vill känna att de bidrar till verksamheten med mer än bara 
siffror men det är inte alltid kunden är intresserad av det.  
 
Presentationen av informationen skiljer sig åt mellan olika kunder. Mycket handlar om vad 
kunden är villig att betala för. Många får informationen presenterad för sig via mail, ibland 
kompletterad med en grafisk beskrivning. Det sker även en kontakt via telefon. Den person-
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liga kontakten med kunderna sker antingen ute på det företaget eller då kunderna kommer 
in med underlagen till redovisningsbyrån. Den personliga kontakten är en bra kommunika-
tionsmetod men fördyrar tjänsten i och med att den är mycket mera tidskrävande än an-
vändningen av tekniska hjälpmedel. Borgs menar dock att: 
 

”Det vore bra om kontakten med företagen når en fördjupad nivå en eller ett par gånger 

per år”. 

 
Till nya kunder presenteras informationen med hjälp av standardmallar för att sedan disku-
teras och anpassas tills man hittar en tjänst som passar kundens behov och kunskaper. I 
större företag finns ofta ekonomikunniga och då kan kommunikationen och presentationen 
ske på ett mer kvalificerat sätt. Borgs upplever att de är duktiga på att förklara vilka behov 
de kan fylla på ett företag. Det är lätt att arbeta i gamla hjulspår speciellt med kunder man 
haft länge, men de försöker titta löpande på det när de arbetar med företagen. Det gäller att 
göra en avvägning vad som är lämpligt för just det företaget. När de arbetar med nya kun-
der krävs en försiktighet till dess en bild av företaget skapats. Detta för att man inte ska 
trampa någon på tårna. Borgs anser att genom revisionspliktens osäkra framtid, tvingas 
redovisningsbyråerna att bli duktigare på att visa företagen vad man kan erbjuda. I annat 
fall kommer många kunder att tappas eftersom det inte längre finns lagar som styr vad små-
företag måste köpa för tjänster. 
 

4.3.2 Jörns El-teknik AB 
 

Råden som behövs för den löpande redovisningen som företaget får från redovisningskon-
sulten sker via telefon vid behov. Den lösningen är Törnberg mycket nöjd med. Redovis-
ningsinformationen som framtas årligen presenteras för Jörns el-teknik på redovisningsby-
råns kontor, där det sker en genomgång av redovisningen, punkt för punkt till dess att allt är 
presenterat och genomgånget. Inget grafiskt material presenteras. Den erfarenhet som finns 
inom företaget, och har skapats genom år som egen företagare, har gjort det enklare att för-
stå den informationen som presenteras. Törnberg upplever därigenom att informationen inte 
behöver presenteras på något annat sätt, utan den presentation som sker idag är tillfredsstäl-
lande. När det gäller grafisk presentation menar Törnberg att: 
 

”En sån kan man ju ta fram själv i datan, om det nu skulle vara nått att ha.”  

 
Törnberg betonar vikten av att relationen med redovisningskonsulten är god, för att ett för-
troende ska kunna växa. Tidigare blev de slussade mellan olika redovisningskonsulter vil-
ket medförde en oro och osäkerhet i relationen. Törnberg menar att kontinuitet är viktigt 
när man har hittat en konsult där samarbetet fungerar på ett bra sätt.  
 
Törnberg upplever att på senare tid att redovisningskonsulten blivit mer angelägen att pre-
sentera övriga tjänster som finns att erbjuda, men tror det beror på redovisningspliktens 
vara eller inte vara för småföretag. Törnberg beskriver anledningen till att de själva sköter 
den löpande redovisningen att de upplever den lösningen som billigare. Dessutom anser 
han att det är enklare att hålla koll på siffrorna då de finns företagets direkta närhet.  
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Törnberg menar att den teknik som finns som hjälp till redovisningen gör det möjligt för 
honom, att när som helst gå in och titta på de siffror som efterfrågas. Törnberg upplever att 
redovisningsprogram och bokföringsprogram erbjuder enklare lösningar för småföretagen 
att hålla verksamheten under uppsikt. Dataprogrammen har gjort den ekonomiska informa-
tionen mer lättåtkomlig jämfört med förr då den var utspridd i olika böcker och pärmar. 
 
Törnberg menar att redovisningskonsulterna inte alltid har en holistisk syn på den verksam-
het som bedrivs inom småföretagen, utan beskriver att:  
 
”Redovisningsbyråerna tror ofta att det är enklare att driva företag än vad det är i verklig-

heten. De råd man får, de får man ta med en nypa salt. Konsulter fastnar lätt i siffrornas 

värld”. 

 

4.3.3 AB Rune Lundbergs Smedja 
 

Redovisningsinformationen som företaget erhåller från sin redovisningskonsult sker oftast 
via mail både i numeriskt och grafiskt form. Detta kompletteras med muntlig information 
då oftast via telefon. Den grafiska rapporten uppskattas väldigt mycket, speciellt av den 
firmatecknare som inte har kunskap inom ekonomi. Jakobsson menar att: 
 
”Jag förstår rapporterna själv men när jag ska förklara dom för någon annan vet jag inte 

hur jag ska göra. Då är de grafiska rapporterna väldigt bra att ha”. 

 
De erhållna rapporterna förklaras ej av konsulten utan Jakobsson ringer och frågar om det 
är något som hon funderar över. Jakobsson anser att redovisningsbyrån är duktiga på att 
visa vilka tjänster de erbjuder genom massutskick. Jakobsson tillägger att detta blir intres-
sant först när det personligen presenteras av deras redovisningskonsult.  
 

”Säger Maggan eller Lisa att det här ska du göra, så gör vi det”. 

 
Jakobsson har stort förtroende för sin redovisningskonsult och har i grund och botten haft 
samma konsult hela tiden. Jakobsson påpekar att även om hon litar mer på en liten byrå än 
en stor, har de kvar sin redovisningskonsult för att de har förtroende för denne, även när 
denna representerar en stor byrå. Jakobsson har den åsikten att det är viktigt att konsulten 
skall passa in mot företagets image. För Jakobsson är det viktigt att redovisningskonsulten 
och företaget skapar en god relation där de är på samma nivå, samt att de har en personkemi 
som stämmer.  
 
Den finansiella kommunikationen sker mestadels genom telefonkontakt. De har ingen pla-
nerad kontinuerlig personlig kontakt. Jakobsson anser att datorer är användbart vid ekono-
miskt arbete men hon tror att det finns många småföretagare som inte kan med datorer och 
som inte använder och förstår de ekonomiska rapporterna de kan skapa genom sina data-
program. Jakobsson anser att konsulten definitivt engagerar sig i deras företag, redovis-
ningskonsulten kan företaget utan och innan. Jakobsson anser att de i stort förstår den in-
formation de erhåller men tillägger att de värdesätter den möjlighet de har i att kunna ringa 
och fråga om något är oklart. De har inga genomgångar med den externa konsulten gällan-
de de ekonomiska rapporterna. 
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4.3.4 Arken Zoo 
 

Redovisningsinformationen presenteras via månatliga rapporter som skickas postledes till 
företaget. I det materialet finns allt presenterat både numeriskt och grafiskt. Modig ser posi-
tivt till de grafiska rapporterna eftersom de ger en lättöverskådlig bild av verksamheten. 
Modig har tillgång till den sammanställda ekonomiska informationen via sin dator vilket 
hon ser som användbart. Hon kan vid behov plocka fram den ekonomiska information hon 
eftersöker.  
 
De årliga rapporterna från redovisningskonsulten kommer i pappersform utan någon per-
sonlig kontakt med personen som sammanställt dem. Modig som okunnig inom området 
ekonomi eftersöker mer personlig kontakt för att därigenom uppnå en högre nivå av förstå-
else. Modig anser att den ekonomiska kommunikationen skulle vara bättre om den skedde 
ansikte mot ansikte i stället för de kanaler som nu används, mail, post och telefon.  
 
”Jag frågade om det skulle vara möjligt att det kom hit någon som hjälpte mig att förstå 

rapporterna, men det fanns inte möjlighet till det”. 

 
Anledningen till att de inte kunde bistå henne med denna begäran var att konsulterna befin-
ner sig på annan ort. Modig anser sig inte besitta kunskaper som gör det möjligt för henne 
att ta till sig och förstå allt presenterat material och skulle gärna avsätta tid till att via kurser 
lära sig mer om det ekonomiska i verksamheten samt lära sig att tyda och förstå de rappor-
ter hon får. Modig menar att det finns en allmän föreställning om att de som startar ett före-
tag redan besitter grundläggande kunskaper i ekonomi antingen genom egen utbildning 
eller via olika starta-eget-kurser.  
 
Kontakten med redovisningskonsulten sker någon gång i veckan då hon har fastnat på nå-
got specifikt problem i den dagliga verksamheten. Modig är nöjd med det engagemang som 
finns från redovisningskonsulten, och att hon lugnt och metodiskt får förklaring till de frå-
gor hon har. 

 

4.4 ANVÄNDNING OCH FÖRSTÅELSE AV REDOVISNINGSINFORMATION 
 

4.4.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
 

Borgs upplever att allt för många av deras kunder tittar på rapporten de får, för att sedan 
lägga den år sidan. De eftersträvar att kunderna skall titta på den och förstå den men det 
handlar mycket på intresse från kundernas sida. De kunder som besitter intresset för det 
ekonomiska i verksamheten, tar också rapporten till sig. Borgs säger att: 
 
”Målet är alltid att företaget skall förstå den information som presenteras”. 

 
Småföretagarens förmåga att tolka och förstå den information som presenteras för dem skil-
jer sig åt mellan olika företag. Borgs menar att de försöker förklara den presenterade infor-
mationen men att det är olika vad kunderna vill ta till sig.  
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”Många småföretag skulle nog vilja få ut mer av siffrorna som presenteras. Skulle vi er-

bjuda en sån tjänst, är det viktigt att den erbjuds på rätt sätt. Annars är det inget som före-

tagen tar till sig”. 

 
Borgs ser den primära funktionen för redovisningsinformationen som ett medel för styrning 
och kontroll, men tillägger att den inte alls används i den utsträckning som den skulle kun-
na göra. Borgs menar att många småföretagare tittar på den nedersta raden och ser att det 
går bättre än tidigare och är nöjda med det, medan en del av småföretagen vill veta och för-
stå mer. Olika företag köper olika mycket tjänster, en del eftersöker en rådgivningsfunktion 
som kompletterar siffrorna medan andra inte gör det. Hon säger att: 
 
”Känslan för om det går bra eller dåligt finns inbyggd i många företagare genom år av 

uppbyggd rutin och rapporten används bara som något som bekräftar vad de redan har på 

känn”. 

 
Borgs menar att hos de kunder som betalar för att slippa vara insatta i det ekonomiska, 
finns också förväntningen att redovisningskonsulten skall alarmera om det föreligger något 
ovanligt i informationen. Både om det som är bra och om det som är dåligt. Småföretagen 
förväntar sig också att det skall vara korrekta siffror som levereras. Det skall inte komma 
några överraskningar senare i samarbetet. Borgs menar att eftersom det ofta handlar om 
långvariga relationer med kunder växer det fram en tydlig bild av vad som förväntas av 
relationen.  
 
Borgs menar att småföretagen borde fråga mer om saker de inte förstår. De frågor som 
ställs upplever Borgs att de kan svara på eftersom hon arbetar på en stor redovisningsbyrå 
med specialister inom många områden.  
 
Gällande priset på den levererade tjänsten upplever Borgs att nästintill alla upplever deras 
tjänst som dyr. Hon menar att: 
 
”De ser inte allt det arbete som ligger bakom den information som vi presenterar för dem 

och därför har de inte förståelse för den kostnad som uppstår” 

 
Hon menar att det finns ett väldigt specifikt krav från hennes arbetsgivare att specificera 
den tid de lägger ner på varje kund men upplever att det finns brister i den information som 
finns på de fakturor de skickar till sina kunder. Det gäller att motivera den kostnad de tar ut 
av företagen, att kunderna ser den tid som faktiskt ligger bakom den information och tjäns-
ten de betalar för. Det upplever hon inte att deras kunder alltid får. 
 

4.4.2 Jörns El-teknik AB 
 

Den enda redovisningsinformation Törnberg erhåller från den externa redovisningskonsul-
ten är det sammanställda årsbokslutet. Eftersom de utvärderar informationen tillsammans 
med redovisningskonsulten, känner Törnberg att han förstår hur alla delar kan samman-
kopplas. Därmed blir denna information användbar för honom. 
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Törnberg menar att vid investeringar används framtida prognoser framtagna av både de 
siffror som kommer från redovisningskonsulten samt de siffror som finns i den egna, lö-
pande redovisningen. Detta för att kontrollera om en investering kommer att vara möjlig. 
Törnberg tillägger dock att: 
 
”Det är ändå alltid magkänslan och den erfarenhet man har, som styr”. 

 
Törnberg använder sig inte i någon större utsträckning av årsredovisningen, men menar att 
den löpande redovisningen används desto mer. Där finns information som kan vara an-
vändbar vid beslut som berör den dagliga verksamheten. Dessutom används redovisnings-
informationen inom företaget som en verifiering för att verksamheten går bra. Den används 
även i vid skapande av en enkel budget där man via historiska siffervärden planerar för 
framtiden. Han menar att: 
 
”Det är klart, det skulle inte skada om man fick tillfälle att lära sig mer om hur man an-

vänder rapporterna till mer än vad vi gör idag. Men då får de inte ta samma taxa, för då 

blir det för dyrt”. 

 
Törnberg ser inte nyttan med branschjämförelser då det inte är något som går att påverka, 
samt att det enligt honom blir irrelevanta siffror där många olika faktorer spelar in, därmed 
upplever han värdena som opålitliga.  
 
Kostnaden för de tjänster de köper in från en extern redovisningskonsult beskriver Törn-
berg som ”skyhög”, och menar att de tänker sig för både en och två gånger innan kontakt 
sker. 
 

4.4.3 AB Rune Lundbergs Smedja 
 

De förväntningar som finns på den externa konsulten är att de ska kunna behålla samma 
konsult som de har idag samt upprätthålla sin goda relation. Företaget använder ekonomis-
ka rapporter för att jämföra verksamhetens nutid med dåtid. Jakobsson menar att: 
 
”Vi gör ingen budget men jämför förra årets siffror med årets. Ska vi anställa eller investe-

ra, styr känslan mer än siffrorna”. 

 

”Med redovisningen visar vi för andra hur företaget går. Vi kan använda andra företags 

årsredovisningar om vi vill se om de kan betala för sig”.  

 
Jakobsson tillägger dock att hon tror gott om alla och därmed används denna möjlighet säl-
lan. De jämför sig inte mot branschen men Jakobsson tillägger dock att hade man mer tid 
skulle det vara mer intressant.  
 
Jakobsson anser att redovisningskonsulten definitivt kan ge svar på de frågor som företaget 
har. Konsulten har ett stort kunnande och hon kan konferera med andra om hon inte själv 
har svaret på deras fråga. Det som saknas i de tjänster som erbjuds från den externa konsul-
ten idag, är kunskapen om hur man tolkar de ekonomiska rapporterna och hur dessa kan 
vara användbara för företaget. Att på exempelvis en eftermiddag tillsammans med andra 
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småföretag få en genomgång av hur man läser och tolkar resultat och balansrapporter skulle 
definitivt vara användbart för firman och då främst för den delägare som inte aktivt arbetar 
med ekonomi. Jakobsson menar att om konsulten påpekar vilka möjligheter som finns i 
utökade tjänster är det inte omöjligt att de skulle vara intressant. Det kräver dock att det 
klart framgår vilka fördelar detta skulle generera till företaget.  
 
Jakobsson anser att det är värt den kostnaden som de lägger på redovisningen genom den 
externa konsulten.  Hon menar att det skulle kosta betydligt mer att anställa en person på 
exempelvis halvtid och hålla denne anställde uppdaterad på alla nya regler och lagar som 
ständigt tillkommer. När det gäller de räkningar man får från konsulterna upplever Jakobs-
son att de är dåligt specificerade. Här skulle byråerna kunna redovisa mer specificerat för 
att deras kunder skulle få en ökad förståelse för vad de betalar för. 
 

4.4.4 Arken Zoo 
 

Modig menar att hon har som mål att använda redovisningsinformationen till att styra före-
taget framåt och öka omsättningen. Hon ser inget värde i att driva ett företag med ambitio-
nen att stå stilla på samma ställe.  
 
”Jag vill att företaget ska etablera sig och kvarstå som det största i sin bransch här i stan. 

Dessutom vill jag att det ska bli lönsamt förstås”. 

 
Modig menar att det i hela kedjan finns en tro på detta och en vilja att utvecklas: 
 
”Om inte Arken Zoo Sverige haft det tryck framåt som finns, hade jag aldrig hoppat på 

detta tåg”. 

 
Modig ser stor nytta i den ekonomiska informationen då det som nystartad i branschen inte 
finns en inbyggd känsla för hur verksamheten skall drivas. Hon känner trygghet i de kun-
skaper hon har gällande kärnverksamheten, men anser sig behöva den ekonomiska informa-
tionen för att kunna skapa riktlinjer för hur verksamheten skall drivas. Hon är inte emot 
tanken att köpa utökade tjänster om det kan hjälpa henne att nå målen med verksamheten. 
Modig ser ett värde i att kunna gå tillbaka och analysera tidigare rapporter om hon får indi-
kationer på att verksamheten är på väg i en oönskad riktning. Därigenom hoppas hon kunna 
vidta åtgärder mot problemet innan det hunnit bli för stort. Gällande utbildning påpekar 
Modig att: 
 
”Det skulle vara väldigt bra om det fanns en utbildning eller kurs om hur man tolkar och 

använder det material man får från konsulten. Men som småföretagare befinner man sig i 

ständig tidsbrist, så det måste vara frågan om kortare kurser”.  

 
Modig menar absolut att nyttan överväger den kostnad som uppstår vid framtagandet av 
den ekonomiska informationen. Hon upplever till och med tjänsten som billig när hon jäm-
för med de alternativ som finns. Hon menar att kostnaden skulle bli avsevärt mycket högre 
om den egna tiden som hon skulle behöva lägga ner värderas i pengar, eller om redovis-
ningen skulle skötas av en egen anställd. 



TOLKNINGAR 
 

 27 

5 TOLKNINGAR 
 
 

5.1 KUNSKAP GÄLLANDE REDOVISNINGSINFORMATION 
 

Lisa Borgs menar att de flesta småföretagare inte har någon grundläggande ekonomikun-
skap och att de gärna gör det de är bra på och lämnar ekonomin åt andra. Två av de under-
sökta småföretagen har goda kunskaper inom företaget gällande redovisning och därmed 
inga större problem med att tyda de ekonomiska rapporterna. Ett av undersökningsföreta-
gen saknar dock ekonomisk kunskap. Bergström och Lumsden (1993) påpekande att ett 
motiv till att anlita en extern konsult kan vara att man saknar kunnande stämmer överrens 
med ett av de undersökta företagen men inte med de andra två. Bergström och Lumsdens 
(1993) andra motiv, att man anser sig kunna använda sin arbetstid på ett bättre sätt, stäm-
mer överens med Jakobsson.  
 
Gällande de två undersökta företagen där ekonomisk erfarenhet finns, använder sig Törn-
berg till stor del av egentillverkade rapporter. Jakobsson och Modig använde sig av de rap-
porter de erhöll från redovisningskonsulten, men kompletterade dem vid funderingar med 
en muntlig förklaring. Vilket delvis stämmer överens med Bergström och Lumsden (1993) 
som menar att företagsledare med lägre utbildningsnivå föredrar muntlig information och 
inte lägger stor vikt på att använda ekonomiska rapporter, samt använder sig till största del 
av egentillverkade rapporter. Jakobsson och Törnberg menar att genom erfarenhet finns 
kunskapen av att plocka fram relevant information. Av de undersökta företagen i Bergström 
och Lumsdens (1993) studie ansåg alla företagsledare att erfarenhet påverkar vilken infor-
mation som används. 
 
Det framkom i vår empiriska studie att ingen av de undersökta småföretagarna direkt strä-
vade efter att formellt fortbilda sig. Småföretagen såg den främsta nyttan i det informella 
lärandet som sker via kontakt med redovisningskonsulten när specifikt behov finns, det vill 
säga när de ringer för att få svar på specifika frågor och funderingar. Detta styrks av Paiges 
(2002) studie där det framkommer att småföretagare främst föredrar informellt lärande ge-
nom erfarenhet, försök och misslyckande samt lärande när behovet uppstår. I två av de un-
dersökta småföretagen finns en stark tilltro till de kunskaper och färdigheter man har i före-
tagen. Därigenom ser man inte den direkta nyttan med vidareutbildning. Det tredje företa-
get är fortfarande i uppstartsskedet och därigenom ses inte utbildning gällande ekonomi 
som ett primärt mål. Borgs menar att de småföretag som har intresse för ämnet, skaffar sig 
också utbildning. Vilket även det styrks av Paige (2002) som menar att småföretagen till 
stor del litar på den kunskap och färdigheter som finns i företagens direkta närhet. 
 
Detta framkom tydligt i vår empiriska studie att alla tre småföretag såg tidsbrist som en stor 
anledning till brist på vidareutbildning. Törnberg pekade även på kostnaden som en orsak.  
De undersökta företagen har sett att den ekonomiska kunskapsnivån ökat genom kontakten 
med redovisningskonsulten och de upplever en trygghet i att de alltid har tillgång till en stor 
kunskapskälla genom den anlitade externa konsulten. Genom detta prioriteras inte kontinu-
erligt utbildning gällande ekonomi eftersom man får hjälp när man behöver det av sin kon-
sult. Vilket stämmer överens med Paige (2002) som menar att de främsta hindren för ut-
bildning i småföretag är avsaknad av tid samt ekonomiska begränsningar. 
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5.2 PRESENTATION AV REDOVISNINGSINFORMATION 
 
Borgs menar att presentationen av informationen varierar mellan olika kunder och att det 
handlar om att lyssna på kundens behov. Borgs vill gärna att småföretagen skall nå en dju-
pare nivå på förståelsen av informationen. Att presentationen skiljer sig åt ser man tydligt 
på den information våra undersökningsföretag får presenterad för sig samt vad de efterfrå-
gar. Pleitner (1989), Dewatripont och Tirole (2005) samt Hulett (2007) menar även de att 
informationen till småföretagare måste anpassas till dennes kunskaper, kompetenser och 
preferenser. Wadeson (1999) menar att det bara är kunden som vet preferenserna gällande 
tjänsteleveransen och att denne måste kommunicera detta till tjänsteleverantören.  
 
När det gäller grafisk presentation skiljer det sig åt mellan de undersökta företagen. Två av 
företagen ser en tydlig förståelse genom användning av grafisk presentation medan det tred-
je företaget inte ser nyttan med denna. Här finns således endast en viss överensstämmelse 
med Beattie och Jones (1993) som menar att genom att använda grafer vid presentation 
ökar kommunikationens effektivitet. Skillnaderna kan bero på brist på intresse från småfö-
retagarens sida, samt brist på kunskap gällande användning och nytta av den grafiska pre-
sentationsformen. 
 
Borgs menar att det är viktigt att redovisningskonsulten är lyhörd och för en öppen dialog 
med kunden för att kunna bygga relationer. Både Jakobsson och Törnberg betonar hur vik-
tigt det är att bygga goda relationer med konsulten. Alla tre företagen är nöjda med den 
kommunikation man har med sin redovisningskonsult. Törnberg tillägger att konsulten inte 
är insatt i företagets verksamhet fullt ut och att denne skulle kunna bli mer lyhörd gällande 
företagets behov. Bergström och Lumsden (1993) påtalande att det finns ett missnöje med 
konsulters arbete stämmer således inte i denna studies undersökta verklighet. Jakobsson 
betonar dessutom att relationen har en avgörande betydelse vid erbjudandet av nya tjänster. 
Vilket stämmer överens med Marriott och Marriott (2000) som menar att det underlättar 
försök att sälja in nya tjänster om lojaliteten är hög mellan kunder och revisionsbyråerna.  
 
Borgs menar att det går att nå en mer fördjupad nivå på kommunikationen med en personlig 
kontakt, men anammar tekniska och mindre tidskrävande kommunikationsmedel. Jakobs-
son och Törnberg föredrar telefonkontakt vid kommunikation med redovisningskonsulten. 
Modig ser personlig kontakt som den främsta kommunikationskanalen. Jakobsson menar 
även hon att den grafiska presentationen är värdefull för dem som inte kan använda och 
förstå de numeriska presentationerna. Törnberg ser även en stor tillgång i den årliga, munt-
liga genomgången av årsredovisningen. Detta överensstämmer med teorin genom Daft och 
Lengels (1986) begrepp ”information richness” samt Bergström och Lumsden (1993) stu-
die. 
 
Borgs menar att tekniska hjälpmedel gör deras tjänsteleverans smidigare och mindre kost-
sam. Både Törnberg och Modig ser positivt till tekniska hjälpmedel och beskriver enkelhe-
ten och kontrollen över företagets verksamhet som speciellt fördelaktig. Jakobsson ser för-
delarna med datoranvändning men ställer sig frågande om datakunskap finns i alla småföre-
tag. Kopplingar finns till teorin genom Pleitner (1989), Mitchell och Reid (2000) samt Mar-
riott och Marriott (2000) vilka menar att en ökad användning av tekniska hjälpmedel är ett 
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lämpligt sätt för att förbättra informationshanteringen i småföretag. Mitchell och Reid 
(2000) beskriver detta som speciellt viktigt i småföretag med färre än tio anställda.  
 
 

5.3 ANVÄNDNING OCH FÖRSTÅELSE AV REDOVISNINGSINFORMATION 
 

Borgs menar att de har som mål att kunderna ska förstå den ekonomiska informationen de 
presenterar men att det handlar om vilket intresse som finns från kundens sida. Modig efter-
frågar mer personlig kommunikation för att uppnå mer förståelse gällande de ekonomiska 
rapporterna. Även Törnberg upplever att den personliga kommunikationen ger den mesta 
förståelsen. Alla de tre företagen använde sig i stor utsträckning av telefonkontakt när något 
var oklart. Detta stämmer överens med Mitchell och Reid (2000) som menar att det är först 
när mottagaren förstår informationen som den kan komma till användning i företaget. Både 
Wiio (1973) och Bolin (1987) menar att det inte är säkert att ett meddelande har förståtts av 
mottagaren. Detta kan bero på skillnader i sändaren och mottagarens referensramar. 
 
Borgs upplever att fler skulle vilja få ut mer av informationen men menar att om denna ex-
tratjänst skall appellera till småföretagen är det dock viktigt att den erbjuds på ett tilltalande 
sätt. Hon påvisar att småföretagare i större utsträckning bör ta hjälp av sin konsult när de 
inte förstår den erhållna informationen. Alla tre undersökta företag skulle vilja lära sig mer 
om hur man tolkar rapporter för att informationen skall kunna användas till mer än vad den 
gör i dagsläget. Törnberg hade dock ett förbehåll om att en sådan aktivitet inte får vara 
kopplad till en för stor kostnad. Jakobssons och Modigs förbehåll gällde den tidsmässiga 
aspekten. Även Marriott och Marriott (2000) menar att revisorer och redovisare genom sin 
kontakt med småföretag kan utbilda och göra dem mer medvetna om möjligheterna som 
finns i redovisningsinformation. 
 
Borgs anser att redovisningsinformationens primära syfte är att vara ett medel för styrning 
och kontroll, både Törnberg och Jakobsson såg legitimering som redovisningsinformatio-
nens primära användningsområde. Även Modig såg detta som viktigt men lyfte fram styr-
ning som det primära. Jakobsson ser även en funktion i redovisningsinformation för att un-
dersöka betalningsförmågan hos kunder. Även Collis och Jarvis (2002) talar om legitime-
ring som redovisningens funktion i småföretag medan Mellemvik, Monsen och Olsen 
(1988) menar att det finns många olika funktioner med redovisning och att olika individer 
tillskriver redovisning olika funktioner. Pleitner (1989) samt Bergström och Lumsden 
(1993) menar att det dessutom beror på småföretagarens intresse, utbildning och erfarenhet, 
hur de kan förstå och använda den information de erhåller. 
 
Borgs anser att redovisningsinformation i alltför stor utsträckning används som en bekräf-
telse på en inbyggd magkänsla som småföretagarna ofta använder sig av i sin verksamhet. 
Törnberg och Jakobsson menar att vid investeringar används siffrorna till viss del, men i 
slutändan är det magkänslan som styr. Pleitner (1989) styrker detta och menar att i småföre-
tag samlas informationen ofta in intuitivt och att tidigare erfarenheter spelar en stor roll vid 
beslutsfattande.  
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Borgs är medveten om att deras tjänst upplevs som dyr. Törnberg anser att tjänsten är 
mycket dyr och därmed inte intresserad av att köpa mer tjänster. Både Jakobsson och Mo-
dig anser att det är väl spenderade pengar att köpa in den externa redovisningskonsultens 
tjänster för att på detta sätt få mer tid till företagets kärnverksamhet. Jakobsson och Modig 
skulle kunna tänka sig att köpa mer tjänster om det klart framgår att det gynnar deras verk-
samhet. Även teorin visar genom Pleitner (1989) samt Marriott och Marriott (2000) att 
småföretagen inte alltid ser nyttan eller förstår redovisningsinformationen och därmed anser 
att kostnaden för att ta fram den är för hög. Marriott och Marriott (2000) menar dessutom 
att genom den tidigare utförda redovisningstjänsten finns informationen och en utökad 
tjänst skulle därmed kunna produceras till en liten kostnad. Borgs är medveten om att det 
finns informativa brister på fakturan de skickar kunderna. Jakobsson menar att byråerna 
kunde bli bättre på att specificera exakt vad de tar betalt för gällande de tjänster som firman 
köper av dem. 
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER 
 
 

6.1 SLUTSATSER 
 

Syftet med denna studie var att skapa insikt i hur kommunikation av redovisningsinforma-
tion sker mellan externa redovisningskonsulter och småföretag. Vidare var syftet att under-
söka vilka kommunikationsmedia småföretag föredrar gällande överföring av redovisnings-
information. Syftet avslutades med att undersöka hur småföretagaren förstår och använder 
denna information.  
 
I denna slutsats utgår vi från den modell vi utarbetade från den teoretiska referensramen för 
att tolka om den stämmer med den undersökta verkligheten. 
 
I vår studie har vi funnit belägg för att kunskapsnivån i de undersökta företagen hade en 
inverkan på vilken kommunikation man ansåg vara bäst lämpad för överföring av redovis-
ningsinformation. Alla de undersökta småföretagen upplevde att kunskapsnivån ökade i och 
med den muntliga kontakt de hade med sin redovisningskonsult. Således kan vi dra slutsat-
sen att presentationen av redovisningsinformation påverkar kunskapen gällande redovis-
ningsinformation. 
 
Alla småföretagarna vill lära sig att bättre tolka och använda redovisningsinformationen. 
De vill således öka sin kunskapsnivå för att därigenom öka informationens användning i 
företagen. Den slutsats vi kan dra av detta är att kunskapsnivån påverkar användning och 
förståelse av redovisningsinformation. Vi kan däremot inte dra slutsatser utifrån denna stu-
die om användning och förståelse av redovisningsinformation påverkar vilken kunskap man 
har gällande redovisning. 
 
När det gäller presentationens påverkan på användning och förståelse av redovisningsin-
formation kan vi se att personlig presentation ökade förståelsen för en av aktörerna medan 
grafisk presentation ökade förståelsen och användningen av redovisningsinformationen för 
de andra två aktörerna. Av detta kan vi dra slutsatsen att presentationen påverkar använd-
ning och förståelse av redovisningsinformation, men det är personliga preferenser som styr 
vilken presentationsform som är mest lämpad för den individens förståelse. Den grafiska 
presentationen kompletterad med muntlig framställning uppskattades av dem som inte har 
förståelse att kunna använda redovisningsinformation. De aktörer som har förståelsen före-
drar de numeriska presentationerna kompletterat med muntlig. Den slutsats vi kan dra av 
detta är att graden av användning och förståelse påverkar presentationens utformning. 
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När vi summerat slutsatserna gällande den modell vi utvecklat från den teoretiska referens-
ramen, kan vi se att modellen stämmer överens med vår undersökta verklighet förutom på 
ett samband vilket avser användning och förståelses påverkan på kunskapen gällande redo-
visningsinformation (se figur 5). Eftersom vi endast undersökt ett litet antal aktörer ger 
denna modell inte möjlighet till någon generell tillämpning i småföretag, utan är tillämpbar 
i vår undersökta verklighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5. Reviderad modell anpassad till vår undersökta verklighet. 
 
 
Slutsatser gällande vår undersökningsfråga 
 

Vårt inledande antagande var att vi skulle finna ett klart svar på vår undersökningsfråga. 
Genom att studien kom att förändras under genomförandet, visade det sig att studien inte 
ger ett klart svar på frågan hur redovisningsinformationen kan presenteras för att småföre-
tagaren skall förstå och kunna använda sig av den. Vår studie visar att det undersökta aktö-
rerna föredrar en muntlig presentation av redovisningsinformation men vår studie ger dock 
inte ett entydigt svar på frågan hur presentationen skall ske. 
 
Det svar som studien uppvisar är att det är viktigt att redovisningskonsulter är lyhörda och 
anpassar redovisningsinformationen efter kundernas behov och preferenser. De undersökta 
småföretagen anser alla att de ser nyttan i och använder sig av den erhållna redovisningsin-
formationen. Alla de undersökta småföretagen använde redovisningsinformationen i ett 
legitimerande syfte. Det var endast det nystartade företaget samt redovisningskonsulten 
som ansåg att en funktion med redovisning kan vara som ett verktyg för styrning. En slut-
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sats vi kan dra av detta är att företag inte alltid använder redovisningsinformationen till sin 
fulla potential. Därför saknas och efterfrågas det både av småföretagare och redovisnings-
konsult en utbildning gällande förståelse och användning av redovisningsinformation. Det 
är dock av stor vikt att denna utbildning anpassas efter den verklighet som småföretagare 
befinner sig i gällande tidsbrist och kostnader. 
 

6.2 EGNA REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

Under den tid vi genomfört denna studie har nya infallsvinklar infunnit sig. I denna studie 
har vi sökt empiriskt material från småföretag. När vi valde vilken typ av företag som skul-
le ingå i vår studie fanns en tanke att skillnader skulle finnas vid jämförelse mellan företag 
som erhåller mycket respektive lite redovisningsinformation från den externa redovisnings-
konsulten.  
 
I våra undersökningsföretag fanns det andra faktorer som medverkade till att de i själva 
verket var förhållandevis lika. De är nöjda med den storlek deras verksamhet har och där-
med ser de inget behov av att förändra det sätt redovisningsinformationen presenteras till 
dem. Dessutom fanns det i båda dessa företag goda kunskaper gällande redovisning. Efter 
vi genomfört intervjuer med dessa två företag insåg vi behovet av att utöka vår studie med 
ytterligare ett företag. Denna gång valde vi att undersöka ett företag som hade liten eller 
obefintlig kunskap gällande redovisning samt var intresserad av att växa och utvecklas. 
Detta som ett försök att tillföra nya infallsvinklar till studien.  
 
Ett förslag till fortsatta studier är att genomföra denna studie i dess ursprungliga form ge-
nom presentationer av redovisningsinformation med olika kommunikationskanaler. Detta 
för att utläsa hur redovisningsinformation som småföretag erhåller från en extern redovis-
ningskonsult kan presenteras för att småföretagaren skall förstå och kunna använda sig av 
den? 
 
Det tredje undersökta företaget var nystartat och därmed hade denna aktör inte erfarenhet 
gällande redovisningsinformationens hantering och användning i företaget. Därmed kom 
intervjun att handla mer om vilka förväntningar som fanns gällande detta. Därför skulle det 
vid en fortsatt studie vara intressant att undersöka fler aktörer, likt denna, som eftersträvar 
tillväxt och som varit verksamma under en länge tid. 
 
De två inledande undersökningsföretagen var vinstgenererande och hade varit det under 
relativt lång tid. Därför skulle det vid fortsatta studier vara intressant att undersöka företag 
som inte är vinstgenererande. 
 
Eftersom denna studie genomförts med aktörssynsätt samt relativt får aktörer ges ingen 
möjlighet till generalisering. En studie likt denna genomförd med fler aktörers syn på pro-
blemområdet skulle denna möjlighet till generalisering öka. 
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BILAGA 1 

 
Frågor till redovisningskonsulten: 
 
Inledande frågor/företagspresentation:  

- Företagspresentation?  
- Vilka typer av tjänster erbjuder ni småföretagen? 
- Har dessa tjänster förändrats på senare tid? 
- Vad anser ni att en redovisningskonsult skall göra i ett småföretag? 

 
Kunskap gällande redovisningsinformation  

- Anser ni att det generellt finns kunskap gällande redovisning i småföretag? 
- Anser ni att småföretagaren kan tolka och förstå den information som presenteras? 
- Anser ni att det finns ett behov av att utbilda småföretagen gällande detta? 
- Känner ni att ni genom er kontakt med småföretagen ökar deras kunskapsnivå? 

 
Presentation av information  

- Hur presenteras era tjänster för småföretagen? 
- Känner ni att det presentationssättet kan förbättras? 
- Följer man standardmallar för presentation eller utformas presentationen specifikt 

för varje kund? 
- På vilket sätt skiljer sig utförandet av redovisningstjänsten i småföretag gentemot 

större företag? 
- Anser ni att ni förklarar vilka behov ni kan fylla på ett företag? 
- Anser ni att småföretagen kan tillgodogöra sig den information de får från er?  
- Upplever ni att nyttan överväger den kostnad som uppstår vid framtagandet av  re-

dovisningsinformation? 
 
Användning av redovisningsinformation 

- Vilken nytta anser ni att småföretagen får ut av redovisningsinformationen? 
- Vad anser ni att småföretagen förväntar sig av redovisningsinformationen? 
- Anser ni att det finns skilda åsikter mellan er och småföretagaren om vad som bör 

utföras gällande redovisningen? 
- Vilket motiv anser ni bäst beskriver småföretagens behov av redovisningsinforma-

tion? 
- Vilken presentation anser ni är mest användbar för småföretag, muntlig, grafisk et-

cetera…? 
- Upplever ni att ni får mycket frågor, och anser ni att ni kan ge tillfredsställande 

svar? 
- I vilken utsträckning tror ni redovisningsinformationen används inom småföretaget? 
- Vilken funktion anser ni att redovisningsinformation har? 
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BILAGA 2 
 
Frågor till Företagen: 
 
Inledande frågor/företagspresentation: 

- Hur många anställda har företaget? 
- Vilka tjänster köper ert företag in av en extern redovisningskonsult?  
- Framställer ni någon ekonomisk information som inte är lagstadgad? 
- Är det något som ni skulle nappa på om redovisningskonsulten erbjöd det?  
- Hur ofta har ert företag kontakt med externa redovisningskonsulter? 

 
Kunskap gällande redovisningsinformation  

- Vilken utbildningsbakgrund och vilken erfarenhet har ni av ekonomi? Utveckla… 
- Finns det tillräckliga kunskaper inom företaget för att själva sköta den löpande re-

dovisningen? 
- Har ni, eller finns intresse att genom utbildning eller annat försökt öka er förståelse 

för redovisningsinformation?  
- Har dina kunskaper inom redovisning ökat genom samarbetet med en extern redo-

visningskonsult? 
 
Presentation av information  

- På vilket sätt presenteras redovisningsinformationen till er idag? Skriftligt, muntligt, 
numeriskt eller grafiskt? 

- Upplever ni det sättet tillfredsställande? 
- Upplever ni att redovisningskonsulten förklarar de svar som ges på era frågor? 
- Anser ni er kunna tillgodogöra er den information ni får? (ta den till er, förstå den) 
- Hur väl förklarar redovisningskonsulten vilka behov den kan fylla på ert företag? 
- Anser ni att redovisningskonsulten i tillräckligt hög utsträckning engagerar sig i ert 

företag? 
- Anser ni att ett annat val av kommunikationsmedia ( muntlig, grafisk etcetera) skul-

le förbättra förståelsen för den redovisningsinformation ni får från redovisningskon-
sulten?  

- Upplever ni att nyttan överväger den kostnad som uppstår vid framtagandet av re-
dovisningsinformation? 

 
Användning av redovisningsinformation: 

- Vilket motiv beskriver bäst ert behov av redovisningsinformationen? 
- Vad har ni för förväntningar på er redovisningskonsult? 
- Vilken nytta anser du att du får ut av informationen? 
- Använder ni er av andra företags årsredovisningar? Tror ni att era konkurrenter an-

vänder sig av er? 
- Hur används redovisningsinformationen inom företaget? 
- Vilka funktioner anser ni att redovisningsinformationen har? 

 
 
 


