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Sammanfattning 

Vi har valt att  inrikta oss på småföretag, och hur  informationen  från deras ekonomisystem 
används  i  samband  med  beslutsfattande,  vi  har  även  tittat  på  om  det  finns  andra 
informationskällor som beslutsfattarna använder sig av än de formella som till exempel ett 
ekonomisystem utgör.  I problemdiskussionen  framgår det  att den  formella  informationen 
påverkas  av  den  informella  informationen.  För  att  skapa  en  inblick  i  hur 
informationsanvändandet  vid  beslutsfattande  såg  ut  valde  vi  att  göra  fyra  fallstudier  på 
småföretag. Metoden som användes i denna studie var av kvalitativ karaktär samt i form av 
en  fallstudie.  För  att  samla  in empirin  till denna  studie  gjordes personliga  intervjuer med 
Vd:n i de olika företagen. I empiri kapitel presenterades vår a intervjuer med företagen.  De 
fyra  företagen  vi  valde  att  basera  vår  fallstudie  på  var  småföretag  inom  träindustrin  i 
norrbotten.  I  vår  analysdel  belyser  vi  hur  företagen  använder  sig  av  informationen  från 
ekonomisystemet vid beslutsfattande  samt vilken annan  information  som  företagen anser 
vara  viktigt  vid  sitt  beslutsfattande.  Den  information  som  företagen  tog  ut  ur  sitt 
ekonomisystem var resultatrapporter, projektrapporter samt balansrapporter.   Vår slutsats 
är  att  företagen  använder  sig  till  störst  del  av muntlig  information  såsom  kundkontakter, 
leverantörskontakter  och  kollegor  som  informations  grund  i  sitt  beslutsfattande.    Den 
formella  information  som ekonomisystem  genererade  användes  främst  i uppföljningssyfte 
månadsvis, men vissa av företagen använde sig endast av denna information i samband med 
bokslut.  Samtliga företag i studien ansåg att den muntliga informationen var den so de lade 
störst vikt vid i samband med deras beslutsfattande.  



 

 

Abstract  

The  focus of  this bachelor  thesis  is on small business, and how  the  information  from  their 
business  systems  are  used  in  connection with  the making,  and whether  there  are  other 
sources of  information that decision makers use rather than the formal, such as a financial 
form. The problem discussion shows that the formal information is affected by the informal 
information.  In order to create an  insight  into the  information use  in decision‐making, four 
case  studies  on  small  businesses were  chosen.  The methodology  used  in  this  study was 
qualitative  in nature and  in the form of case studies. To collect empiric data for this study, 
the use personal interviews with the CEOs of the different companies were implemented. In 
our empiric data chapter presents these interviews. The four companies chosen, to base the 
case  studies  on,  are  small  industries  located  in Norrbotten.  In  the  data  analysis  chapter, 
illustration  of  how  companies  use  the  information  from  the  financial  system  in  decision 
making,  and  any  other  information  that  companies  consider  to  be  important  in  their 
decision‐making  is used. The  information that the companies gathered  from their  financial 
system were: performance reports, project reports and balance reports. The findings of this 
thesis are  that businesses use  to  the greatest extent verbal  information, such as customer 
contacts, supplier contacts and colleagues, as an information base in their decision‐making. 
The formal information that the economy systems generate are primarily used in the follow‐
up order monthly, however some companies use only such  information  in connection with 
the  closing  of  financial  statements.  All  of  the  companies  in  this  thesis  felt  that  the  oral 
information was of the greatest importance, in connection with their decision making. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 
1.2 Problemdiskussion............................................................................................................ 1 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.4 Definitioner....................................................................................................................... 3 

1.4.1 Ekonomisystem.......................................................................................................... 3 

1.4.2  Småföretag................................................................................................................ 3 

1.4.3 Beslutsfattande .......................................................................................................... 3 

1.4.4 Formell information ................................................................................................... 3 

1.4.5  Informell information................................................................................................ 3 

2. Metod.............................................................................................................................. 4 

2.1 Undersökningsansats........................................................................................................ 4 

2.2 Undersökningsstrategi...................................................................................................... 4 

2.3 Angreppssätt..................................................................................................................... 4 

2.4 Val av undersökningsmetod ............................................................................................. 5 

2.5 Urval.................................................................................................................................. 5 

2.6 Utförandet av intervjuerna............................................................................................... 6 

2.7 Litteraturstudie................................................................................................................. 7 

2.8 Validitet och reliabilitet .................................................................................................... 7 

3. Teoretisk referensram........................................................................................................ 10 
3.1 Beslutsfattande............................................................................................................... 10 

3.2 Information..................................................................................................................... 12 

3.2.1 Informationskällor ................................................................................................... 13 

3.3 Ekonomisystemet som informations källa ..................................................................... 14 

3.3.1 Budgetsystem .......................................................................................................... 15 

3.3.2 Kalkylsystem............................................................................................................. 16 

3.3.3 Redovisning.............................................................................................................. 17 

4. Empiri.................................................................................................................................. 19 
4.1 Företag Alfa..................................................................................................................... 19 



 

 

4.2 Trisco AB ......................................................................................................................... 21 

4.3 Företag Beta ................................................................................................................... 22 

4.4  Grafix inredningar .......................................................................................................... 24 

5. Analys .................................................................................................................................. 27 
5.1 Beslutsfattandet ............................................................................................................. 27 

5.2 Information och informationskällor ............................................................................... 28 

5.3 Ekonomisystemet som informationskälla ...................................................................... 29 

6. Slutsatser och Diskussion................................................................................................... 31 
6.1 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 32 

Referenser ............................................................................................................................... 33 
Bilaga ....................................................................................................................................... 36 
 
Figurförteckning 
Figur 1: Faser i beslutsprocessen…………………………………………………………………………………………11 
Figur 2: Den blandade informationsprocessen……………………………………………………………………13 
Figur 3: Modell över Ekonomisystemet……………………………………………………………………………….15 
Figur 4: Budgeteringsprocess modellen………………………………………………………………………………16 
Figur 5: Inplacering av företag utifrån Information och Processer vid beslutsfattande……….28 



Inledning 

~ 1 ~ 

 1. Inledning  
Syftet med detta kapitel är att ge en översiktsbild av problemområdet. Kapitlet avslutas med 
att  undersökningens  syfte  presenteras  samt  att  olika  begrepp  som  är  grundläggande 
förundersökningen definieras.  

 
1.1 Bakgrund 
I Sverige fanns det  i slutet på år 2008 ca 945 000 företag. Enligt statistiska centralbyrån var 
ca 99 % av alla  företag  I Sverige  småföretag med mindre än  femtio anställda 2008. Enligt 
Johannisson och Lindmark (1996) finns och behövs småföretagen på varje plats i landet även 
om det är främst i landets mer perifera delar som småföretagen svarar för en stor del av de 
nya  arbetstillfällena.  Den  Norrbottniska  träindustrin  har  utvecklats  relativt  bra  under  de 
senare  åren.  Detta  då  det  finns  en  kvalitativ  råvara,  flera  effektiva  och  framgångsrika 
sågverk,  nationellt  framgångsrika  byggnadsindustrier  samt  framgångsrika  företag  inom 
komponent‐/byggprodukter  och  inredning/ möbler.  För  att  träindustrin  i  Norrbotten  ska 
vara  fortsatta  framgångsrik  krävs  ett  ökat  nätverkssamarbete  inom  branschen  samt  att 
utveckling sker inom områdena marknadsföring, produktutveckling, produktion och logistik, 
affärsplanering, samverkan, kompetensutveckling och försörjning (Gustavsson, 2004).  
 
1.2 Problemdiskussion 
I de mycket små företagen är i de flesta fall företagsledaren nyckelpersonen (Johannisson & 
Lindmark, 1996). De menar på att företagarens erfarenheter, kompetens, ledarförmåga och 
omvärldsrelationer är avgörande för hur företaget  lyckas på marknaden. På grund av detta 
är  det  svårt  att  i  småföretaget  analytiskt  separera  företaget  och  företagaren.  
Företagarförbundet påpekar i sin rapport att småföretagen är en mycket viktig arbetsgivare i 
Sverige då de minsta småföretagen med mindre än 10 anställda anställer över en halv miljon 
människor.  Räknar man  även  in  de  lite  större  småföretagen med mindre  än  50  anställda 
kommer vi upp i en summa av 1,1 miljoner anställda (Företagarförbundet, 2009).  
 
Småföretag  saknar ofta välutvecklade  formella  system, och att när  företaget  växer brukar 
även systemen i företagen bli mer utvecklade och av mer formell karaktär (Perren, Aidan & 
Partridge, 1998). Enligt Johansson och Samuelson (1997) kan bristande kunskap och resurser 
leda  till  att  småföretag  väljer  enklare  och  mindre  kostsamma  system  och  metoder  för 
ekonomistyrning.  Ekonomistyrningens  huvuduppgift  är  att  formulera  adekvata  mål  för 
planering  och  uppföljning  av  företagets  verksamhet  samt  att mäta  utfallet  i  ekonomiska 
termer (Magnusson & Follin, 2003).   
 
”Ekonomistyrning  avser  avsiktlig  påverkan  på  en  verksamhet  och  dess  befattningshavare 
motvissa ekonomiska mål” (Ax, Johansson & Kullvén, 2005, S.65).  
 
Bergström  och  Lumsden  (1993)  har  observerat  att  många  företags  datoriserade 
standardsystem  är  inriktade  på  att  uppfylla  de  externa  kraven  som  ställs  på  ett  företags 
redovisning  enligt  lagen.  Författarna  menar  att  följderna  av  ovanstående  blir  att 
ekonomisystemet  formas  och  anpassas  för  att  generera  den  information  som  externa 
intressenter har krav på, detta  leder till att företaget går miste om  intern  information som 
kan behövas för styrning av verksamheten.  
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Enligt Bergström och Lumsden (1993) finns det variationer på utformning och användning av 
ekonomisystem  i  småföretag.  I en undersökning  som  författarna genomfört  identifierades 
och  studerades  ett  flertal  faktorer,  detta  för  att  utreda  hur  dessa  faktorer  påverkade 
användningen av ekonomisystemet. Studien visade att det fanns samband som konstaterar 
skillnader i användning av ekonomisystemet. Studien visade att ekonomisystemen används i 
högre  grad  i  större  företag  än  i  mindre  företag  som  styrning  av  verksamheten. 
Ekonomisystem  i  företag  med  chefer  som  har  hög  formell  utbildning  används  som 
hjälpmedel för styrning av verksamheten i högre utsträckning än där cheferna har låg formell 
utbildning  samt  att  företag  som  internt  utför  ekonomarbetet  använder  ekonomisystemet 
mer som hjälpmedel  för styrning av verksamheten än vad  företag som anlitar extern hjälp 
gör (ibid).  
 
Chenhall och Langfield‐Smith (1998) visade att det tar längre tid för småföretag att ta till sig 
samt att börja använda nya tekniker för ekonomistyrning. Småföretag riskerar därför att gå 
miste  om,  den möjlighet  till  bättre  styrning,  som  ett  välutvecklat  ekonomisystem  utgör. 
Enligt Magnusson och Follin(2003)  ska ett ekonomisystem utformas på ett  sådant  sätt att 
det  stödjer  ekonomistyrningen.  Författarna  anser  att målet med  ekonomisystemet  är  att 
skapa ett system som ger utrymme för hantering av affärsstödjande beslutsinformation och 
lokalt ansvarstagande. 
 
Marriot och Marriot  (2000) menar  att oavsett om  företaget har en  intern eller en extern 
ekonomifunktion är ofta den ekonomiska  informationen allt  för övergripande och att den 
presenteras på ett svårförståeligt sätt som inte passar småföretagens behov av information. 
Författarna menar att om denna ekonomiska information skulle brytas ner till en lägre nivå 
som  är  lättare  att  förstå  för  företagaren  skulle  den  bli  meningsfullare  och  mer 
användarvänlig. 
 
Nayak och Greenfield  (1994) pekar på  att det  finns  tidigare undersökningar  som  visar  att 
småföretagaren ofta har bristande information, dålig kontroll och besluten fattas allt för ofta 
på  otillräckliga  grunder.  Andra  undersökningar  visar  på  att  småföretag  behöver  effektiv 
information  (Schafer, 1990) och kontroll  (North et al., 1995) genom  informella medel, och 
att beslutsfattande  kan  vara  komplicerat  (Curran,  J.,  Jarvis, R., Kitching,  J., &  Lightfoot, G. 
1997). Beslutsfattarna i ett företag har ofta tillgång till information av både formell karaktär 
och  information av mer  informell karaktär (Kaye, 1995). Observationer har gjorts som visar 
på  att  det  finns  ett  samband mellan  användningen  av  den  formella  information  och  den 
informella  informationen (Anthony, 1990). Genom dessa undersökningar går det att se den 
formella  informationen  påverkas  av  den  informella  informationen  vid  beslutsfattandet  i 
organisationen (Thorén, 1995).  
 
1.3 Syfte  

• Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  hur  beslutsfattare  i  småföretag  inom 
träindustrin  i  norrbotten  använder  sig  av  informationen  från  ekonomisystemet  i 
samband med beslutsfattande. 

• Studien  avser  även  att  se  om  det  finns  andra  informationskällor  som  är  viktiga  i 
samband med beslutsfattandet  

• Syftet  med  studien  är  även  att  se  om  de  informella  informationskällorna 
kompletterar de formella informationskällorna 
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1.4 Definitioner  
För att klargöra hur vi definierar grundläggande begrepp i undersökningen förklarar vi nedan 
vad  vi menar med  begreppen  småföretag,  ekonomisystem,  beslutsfattande,  formell  samt 
informell.  
 
1.4.1 Ekonomisystem  
Ekonomisystem är ett formellt informationssystem som i första hand används för företagets 
ekonomistyrning och uttrycker sin  information huvudsakligen  i  form av monetära termer.  I 
ett  ekonomisystem  brukar  det  ingå  redovisnings‐,  ‐budgetsystem  och  kalkylsystem. 
(Samuelson,  1990). Vi definierar  ekonomisystem  som  ett  formellt  informationssystem där 
system  för budget‐, kalkylering och redovisning  ingår som separat system eller  integrerat  i 
ekonomisystemet. 
 
1.4.2  Småföretag 
Då vi har valt att avgränsa oss till småföretag inom den norrbottniska träindustrin så anser vi 
att begreppet  småföretag bör definieras. Vi har  valt  att  använda oss  av  Eu:s  riktlinjer  för 
mikroföretag,  där  mikroföretag  enligt  dessa  innefattar  företag  som  har  mellan  1  och  9 
anställda eller en omsättning på högst  två miljoner euro.  I uppsatsen  kommer begreppet 
mikroföretag att benämnas som Småföretag. 
 
1.4.3 Beslutsfattande 
Beslutsfattande avser den process där ett avsiktligt val mellan olika handlingsalternativ görs 
(Brunsson & Jönsson, 1978). 
 
1.4.4 Formell information 
Den formella informationen är den information som företagen får från sina formella system 
till exempel ekonomisystem (Samuelsson, 1990).  I studien  likställs formell  information med 
den information som företagen får från sitt ekonomisystem. 
 
1.4.5  Informell information 
Informell  information  är  sådan  information  som  inskaffas  genom härsägen,  vid  fikabordet 
samt från muntliga kontakter (Mintzberg, 1994). 
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2. Metod 
I  detta  metodkapitel  anges  de  metodval  som  använts  i  uppsatsen.  Här  finns  även 
motiveringar  varför  vi  gjort  dessa  metodval,  samt  de  tänkbara  metodproblem  som  har 
uppkommit under skrivandets gång samt vad som har gjorts för att undvika dess problem.  
 
2.1 Undersökningsansats 
Enligt Holme och Solvang  (1991) anser de om man  i studien  lägger tonvikten vid kravet på 
kreativitet och oförutsägbarhet, blir ofta aktörssynsättet utgångspunkten. Då vi  i vår studie 
kommer  att  undersöka  hur  information  från  ekonomisystemet  används  av  företagare  vid 
beslutsfattande kommer aktörssynsättet att passa oss. Valet av perspektiv bestäms ofta av 
olika  traditioner  och  modeinriktningar  inom  ämnet  och  perspektivvalet  får  avgörande 
betydelse för vilken slags verklighet man upptäcker.  
 
Ett  problem  kan  tolkas  och  ses  på  utifrån  olika  perspektiv. Undersökaren  ska  tidigt  vara 
tydlig med vilket vy problemet ska studeras utifrån  (Halvorsen, 1992).   Holme och Solvang 
(1991) anser att aktörssynsättet passar då det möjliggör en djupare och mer helhetsinriktad 
uppfattning utifrån delarnas egenskaper. Författarna menar att  i ett aktörssynsätt påverkar 
forskaren och aktören varandra gemensamt. Detta synsätt passar oss bra då vi ville  förstå 
problemet och inte enbart förklara det och genom att kunna föra en diskussion med aktören 
kommer  det  leda  till  en  ökad  förståelse.    Utifrån  syftet  kommer man  i  detta  perspektiv 
avslöja de förhållanden som skapar grund för den enskilda aktörens uppfattningar(Holme & 
Solvang, 1991).   
 
2.2 Undersökningsstrategi 
Då vi ville få en djupare förståelse av hur småföretagare använder informationen som de får 
ut  från  ekonomisystemet  i  samband med  beslutsfattandet,  samt  att  genom  intervjuerna 
kunna  föra  en  djupare  diskussion  om  ämnet  ansåg  vi  det  lämpligt med  fallstudie.  Enligt 
Denscombe (2006) är det lämpligt att använda sig av fallstudie när man som forskare har för 
avsikt att göra studien på djupet samt att studera saker i detalj.  

När man använder sig av fallstudie finns det större möjlighet att gå på djupet och upptäcka 
saker som kanske inte skulle ha blivit upptäckta med en mer ytlig undersökning (Ibid.). Då vi i 
studien har sökt förståelsen av problemet har fokus legat på relationer och processen då de 
har tendens att vara sammanlänkade och gemensamt påverka varandra. Fallstudie fungerar 
bra i detta sammanhang, eftersom den erbjuder flera möjligheter än surveyundersökningen 
att gå  tillräckligt på djupet  för att  reda ut komplexiteten  i en given situation  (Denscombe, 
2006). Då vi ville få en djupare förståelse över problemet vi vill undersöka var vi tvungna att i 
de undersökta företagen förstå och sätta oss  in  i hur småföretagaren tänker och tycker om 
ekonomisystem,  detta menas med  att  vi måste  förstå  relationen mellan  företagaren  och 
företagets processer.  

2.3 Angreppssätt   
Det finns tre olika angreppssätt som en forskare kan använda sig av för att relatera teori till 
empiri  dessa  är  deduktion,  induktion  och  abduktion  (Patel  &  Davidson,  2003).  Vilket 
angreppssätt som en forskare väljer beror på forskarens förkunskaper.  
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Då  vi  ska  studera  hur  småföretagare  använder  sig  av  informationen  de  får  från 
ekonomisystemet i samband med beslutsfattandet gör det lämpligt för vår del att utgå från 
befintliga teorier och sedan väver vi dem samman med de slutsatser som vi kan dra utifrån 
den empiriska studien, det vill säga vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt.   Att från 
början ha specificerat teorin  i förväg skulle ha medfört en risk att dra för snabba slutsatser 
eller skapa en felaktig förhandsbild (Bryman, 1997).  

2.4 Val av undersökningsmetod   
Detta  avsnitt  tar  man  ställning  till  den  datainsamlingsmetod  som  bäst  lämpar  sig  för 
undersökningen.  Forskaren  kan  här  välja  mellan  ”kvantitativ”  eller  ”kvalitativ” 
undersökningsmetod.  Något  förenklat  kan  vi  säga  att  termerna  ”kvantitativt”  och 
”kvalitativt” syftar på hur man väljer att utveckla, behandla och analysera den  information 
man har samlat in (Patel & Davidsson, 2003).  

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Detta då metoden 
ger en möjlighet till en djupare dialog och datainsamling och därigenom får vi en högre grad 
av inblick i undersökningsproblemet. Ett exempel på varför vi vill använda oss av en kvalitativ 
metod är för att vi vill studera vilka händelser, handlingar, normer, och värden utifrån den 
intervjuades egna perspektiv. Dessutom  ville  vi  att denne  skulle  kunna  komma med egna 
funderingar  och  tankar  kring  ekonomisystemen  och  användandet  vid  beslutsfattandet 
samtidigt som att denne inte skulle vara låst vid intervjufrågorna.  

Med kvalitativ  forskningsmetod kan vi anpassa  frågorna efter de olika  företagen  samtidigt 
som  det  ger  oss möjlighet  att  direkt  reflektera  över  de  svar  som  vi  får  på  frågorna  och 
därigenom  kunna  ställa  följdfrågor  som  dyker  upp  under  pågående  intervju.  Då  vi  ville 
identifiera och  få  fram  intervjupersonens egna  tankar, egenskaper  samt  värderingar  kring 
ekonomisystemen och dess betydelse vid beslutsfattande var en kvalitativ metod nödvändig.  

2.5 Urval  
Urvalet av  företag  för denna  studie valdes genom att vi var  i kontakt med TräIN och kom 
fram till att vi skulle undersöka hur småföretagare  inom träindustrin  i norrbotten använder 
sig av ekonomisystemen vid beslutsfattande. Vi valde det geografiska området på grund av 
att båda författarna studerar på Luleå Tekniska Universitet.  

Efter detta var det av betydelse för oss att vi som författare kom i kontakt med företag som 
ansågs vara småföretag och tillhörde träindustrin. Urvalet har skett genom kontakten med 
TräIN fick vi förslag på olika företag som kunde vara lämpliga samt att vi noga studerat olika 
företag och deras årsrapporter. De företag som vi kom fram till att de skulle vara lämpliga i 
vår  studie  tog  vi  först  kontakt med  per  telefon  för  att  höra med  dem  om  de  skulle  vara 
intresserade av att  ställa upp på en  intervju. När detta var gjort valde vi ut  fyra av dessa 
företag efter noggrant avvägande om vilka av dessa  företag som kunde  tänkas ge oss den 
bästa informationen för det berörda ämnet. Två av de fyra företagen ville vara anonyma och 
därför namngav  vi dessa Alfa och Beta  . De  fyra  företagen  som  vi  valde ut  för  intervjuer 
ligger i Piteåregionen. Dessa fyra företag är:  

• Trisco Specialsnickeri AB 

• Grafix Inredning AB 
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• Företag Beta 

• Företag Alfa  

 
2.6 Utförandet av intervjuerna   
Efter att vi var klara med teorikapitlet påbörjade vi utformningen av en intervjuguide vilken 
skulle ligga till grund för att kunna utföra intervjuerna mer djupgående. Vid utformandet av 
intervjuguiden utgick vi  från Lumsden och Bergströms  (1993)  intervjuguide se bilaga. Då vi 
ansåg att den berörde de frågor som vi ville belysa, men vi ändrade än del frågor som vi inte 
ansåg vara relevanta för vår studie.   

Intervjuguiden utformades och behandlade alla de olika delarna  som vi ansåg oss behöva 
veta  för att vi skulle kunna svara på vårt syfte. Vi började  intervjuerna med att presentera 
vår studie samt att höra med vilka av de intervjuade som ville vara anonyma. När detta var 
avklarat inledde vi intervjuerna med att ställa frågor som skulle vara lättsamma att svara på, 
dessa  frågor berörde  företagets historia  samt hur utvecklingen  i  företaget  sett ut och hur 
stor omsättning de har i dagsläget.  

Efter  de  inledande  frågorna  övergick  vi  till  att  ställa  frågor  som  rörde  hur  de  använde 
informationen som de fick fram av ekonomisystemen vid beslutsfattandet. Här ville vi få svar 
på  hur  företagen  arbetade med  respektive  del  inom  ekonomisystemet  och  hur  de  gick 
tillväga  vid  användandet. Men  även  frågor  som  rörde  i  fall  de  inte  alls  använde  sig  av 
ekonomisystemet  vid  beslutsfattandet  och  i  sådant  fall  vilken  typ  av  andra 
informationskällor  som  de  grundade  sina  beslut  på.    Efter  detta  hade  vi  ett  avsnitt med 
frågor som rörde bara själva beslutsfattandet i företagen och vilka personer inom företaget 
som var delaktiga i besluten. Men vi ställde även frågor som berörde hur företagaren skapar 
underlag  vid  beslutsfattandet.  De  frågor  som  vi  ställde  under  intervjuerna  ansåg  vi  vara 
relevanta  för  att  kunna  få  en  djupare  förståelse  för  hur  småföretagare  använder 
informationen  från ekonomisystemet  vid beslutsfattandet men  även  för  att  kunna  koppla 
ihop de svar vi fick från empirin med de teorier som vi använt oss av i denna studie.  

Avsikten med intervjuerna var att skapa en bredare diskussion om ämnet och att få ta del av 
företagarens  egna  erfarenheter  och  synpunkter  gällande  ekonomisystem  vid 
beslutsfattandet.  

Under själva  intervjun använde vi vår  intervjuguide som ett stöd för oss själv men försökte 
att undvika att  låsa oss helt och hållet till denna, detta på grund av att vi ansåg att vi  inte 
ville  låsa  intervjupersonen  och  missa  viktig  information  som  kunde  komma  fram  om 
intervjupersonen  fick vara spontan och  tala utifrån sitt eget perspektiv. Våra  intervjuer  får 
därför ses som öppna  intervjuer än strukturerade, och till varje fråga som ställdes kunde vi 
om vi ansåg att vi  inte hade fått tillräckligt med  information ställa följdfrågor för att bättra 
på  svaren och  samtidigt gav vi  intervjupersonen en chans att påverka  samtalet  i den mån 
denne  själv ville.   Detta var en  sak  som vi  som  författare hade  funderat på  innan att  låta 
personen kunna styra över samtalet på grund av att vi ville att intervjupersonen skulle känna 
sig  trygg  och  normal  i  situationen.  Alla  intervjuer  som  vi  har  gjort  har  skett  på 
intervjupersonens  företag. Vi anser även att vi  inte behandlar några områden  som  inte är 
vardag för våra intervjupersoner vilket gjorde att vi inte ansåg att de intervjuade behövde ta 
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del av  intervjuguiden mer än den  information som vi gav  i över telefonen då vi kontaktade 
dem. Den stora fördelen med att ha använt oss av kvalitativ studie är den flexibilitet som den 
har erbjudit oss, vilket har varit av stor vikt i denna studie.   

2.7 Litteraturstudie  
Den litteratur vi valt att använda oss av i denna studie har främst varit böcker men för att få 
mer  tyngd  i  arbetet  har  vi  även  använt  oss  av  vetenskapliga  artiklar.  Enligt  Denscombe 
(2006)  ska  en  litteratursökning  resultera  i  en  litteraturöversikt  som  fastställer  den 
existerande kunskapen inom forskningsområdet som sedan ökar förståelsen för ämnet. 

Luleå  tekniska  universitets  bibliotek  där  vi  har  sökt  efter  lämplig  litteratur  för  att  finna 
lämpliga teorier för vårt uppsatsämne, vi har sökt  information  i både vetenskapliga artiklar 
och böcker. För att hitta dessa böcker och vetenskapliga artiklar har vi använt oss av olika 
sökmotorer såsom, Google Scholar, Emerald Insight, Metasearch samt Lucia.  

Till grund för sökandet av artiklar och  litteratur har vi använt oss av ett par olika nyckelord 
såsom, Accounting system, Owner‐managment, Small businesses, Financial control, Decision 
making,  strategy,  Decision  process.  Då  sökandet  av  artiklar  gav  tämligen  många  träffar 
valdes dessa utifrån  titel och  inledningen av artikeln samt av att vi kombinerade sökorden 
för att på detta sätt minska antalet  träffar och göra en snävare avgränsning av materialet. 
Litteraturen som vi fått fram har legat till grund för vår djupare förståelse för ämnet samt att 
de vetenskapliga artiklar som har hittats har bidragit till en djupare och mer relevant studie.  

2.8 Validitet och reliabilitet 
Vi har baserat vår studie på ett fåtal fall då vi ville gå på djupet i dessa fall. Ett av de större 
problemen  som  vi har  stöt på  är att  värdera den  kunskap  som  vi  fått  från de olika  fallen 
under studiens gång. Problematiken med att jämföra och generalisera de svar som vi har fått 
från  de  olika  fallen  har  legat  på  oss  som  författare  genom  hela  arbetet.  Eftersom  vi  har 
strävat efter en helhetsförståelse av hur småföretagare kan använda sig av ekonomisystem 
vid beslutsfattandet samt att vi  inte bundit upp oss kring vår  intervjuguide allt  för mycket 
utan den användes mest som en  ram vid  intervjutillfället. På grund av detta har vi kunnat 
uppehålla validiteten genom att hålla nere antalet företag samt att frågorna inte var bundna 
anser vi att vi  fått  fram det som vi ville undersöka. Då  frågorna vi ställde  inte var bundna 
utan respondenten kunde komma med egna tankar och åsikter samt hade friheten att kunna 
uttrycka sig på ett så bra sätt som möjligt anser vi att vi som författare har lyckats hålla våra 
egna  värderingar  och  synpunkter  borta  från  respondenten  och  detta  i  sin  tur  har  ökat 
reliabiliteten i studien. Vid varje intervjutillfälle såg vi till att vara noga förberedda och att vi 
hade  en  välplanerad  intervjuguide.  För  att  öka  graden  av  intersubjektivitet  vid 
intervjutillfällen i vår studie erbjöd vi respondenter att vara anonyma och i vår studie var det 
två  som  ville  vara  anonyma.(Johansson‐Lindfors,1993).   
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3. Teoretisk referensram 
I  detta  kapitel  framställs  den  referensram  som  vi  utgår  ifrån  i  vår  undersökning.  
Referensramen behandlar teorier såsom beslutfattande, information samt olika informations 
källor. 
 
 3.1 Beslutsfattande  
Enligt Saaty (2008) är vi alla i grunden beslutsfattare, allt vi gör medvetet eller omedvetet är 
ett resultat av olika beslut som vi fattar. Rollof (1999) menar att när ett beslut har fattas kan 
det  inte  ångras  och  följderna  av  beslutet  kan  inte  förutses. Brunsson  och  Jönsson  (1978) 
menar att det finns många olika typer av beslut; lätta, svåra, viktiga, rutinmässiga, långsiktiga 
och  kortsiktiga.  En  gemensam  nämnare  för  dessa  olika  typer  av  beslut  är  att  de  är  ett 
avsiktligt val mellan olika handlingsalternativ, och att det är den bästa lösningen av situation 
enligt beslutsfattaren.  
 
Enligt  Saaty  (2008)  hjälper  information  som  individen  samlar  in  oss  att  förstå  händelser  i 
syfte att kunna göra goda bedömningar vid fattandet av olika beslut. All information som vi 
samlar på oss är  inte användbar  för att  förbättra vår kunskap om olika beslut. Om vi bara 
fattar beslut intuitivt, är vi benägna att tro att alla typer av information är till nytta och desto 
mer information vi har, desto bättre är det. Men det är inte sant.  Det finns många exempel 
som  visar  att  för mycket  information  är  lika  illa  som  för  lite  information.    Att  veta mer 
garanterar  inte att vår kunskap och  förståelse ökar, detta kan  illustreras av olika författare 
som skriver: 
 
 “Expert  after  expert missed  the  revolutionary  significance of what Darwin  had  collected. 
Darwin, who knew less, somehow understood more” (Saaty, 2008, SS. 83‐98).   
 
När  beslut  i  en  organisation  har  stor  ekonomisk  betydelse  för  organisationen  bör 
osäkerheten runt  informationen som rör beslutet reduceras så mycket som möjligt (Bakka, 
Fivelsdal, & Lindkvist, 2001). I vissa situationer krävs det att ett snabbt beslut fattas och ofta 
sker detta med begränsad information och med stor osäkerhet (Cosgrave, 1996). 
 
Nutt (1979) menar att alla individer har olika tillvägagångssätt när ett beslut ska fattas. Vissa 
använder sig av instinktiva processer och subjektiv information medan andra använder sig av 
rationella  och  bestämda  processer  samt  objektiv  information.  Sedan  finns  även  de  som 
använder  sig  av  en  blandning  av  både  rationella  och  instinktiva  processer.  Nutt  (1979) 
definierar beslutsfattandet som en process med utvärderande och bedömande faser. Enligt 
Clemen  (1991)  är  beslutsprocessen  indelad  i  olika  faser.  I  den  första  fasen  identifierar 
beslutsfattaren själva problemet. När problemet är identifierat fortsätter beslutsfattaren till 
nästa  fas.  I  denna  fas  identifieras målen  och  alternativen,  fas  två  är  en  viktig  fas  i  själva 
beslutsprocessen. Här är det betydelsefullt att  identifiera  vad  som är  viktigt,  vilka mål  vill 
företaget uppnå, minimera kostnader, vinstmaximering eller marknadsandel etc.  Det gäller 
för  individen som ska  fatta beslutet att göra noggranna bedömningar av alla aspekter som 
rör problemet. Genom att gå  igenom denna  fas noggrant kan alternativ åskådliggöras som 
inte  var  påtänkta  från  början.  Nästa  steg  i  beslutsprocessen  beskriver  författaren  som 
”modeling and solution”. Här bryts problemen ner i tre olika steg: 
 

1. Här struktureras problemet ner i mindre och mer hanterbara bitar. 
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2. Beslutsfattaren  måste  noggrant  och  med  eftertänksamhet  fundera  över  olika 
element av osäkerhet i de olika delarna av problemet 

3. Problemets preferenser bryts ner 
 

I  de  tidigare  faserna  har  problem  och  olika  alternativ  identifieras  och  undersökts,  detta 
resulterar i att det bästa alternativet väljs ut. Detta är alltså den nästa fas i beslutsprocessen. 
När det bästa  alternativet har  valts ut  görs en  känslighetsanalys. Denna  känslighetsanalys 
svarar på frågor som ”vad händer”: ”om vi gör en eller flera ändringar i modellen, förändras 
då det bästa beslutet?” Om beslutet ändras efter att en känslighetsanalys är utförd, då anses 
beslutet  vara  känsligt  för  små  ändringar.  Beslutsfattaren  bör  göra  en  mer  noggrann 
övervägning  av  dessa  aspekter  som  gör  beslutet  känsligt.    Nästa  fas  som  beslutsfattare 
måste göra enligt författaren är att fråga sig själv om vidare analyser är nödvändiga att göra 
eller om beslutsprocessens gång fortskrida till nästa fas. Om mer analyser är nödvändiga ska 
beslutsfattaren gå tillbaka till fas ett, två eller tre beroende på var problemet ligger.  Om inga 
vidare  analyser  behövs  göras  går man  vidare  till  att  implementera  det  valda  alternativet 
(Clemen,  1991).    Mintzberg,  Raisinghani  och  Théoret  (1976)  menar  även  att  faserna  i 
valprocessen av alternativ ofta upprepas medan de olika alternativen utforskas.  

 

Mål med beslut 

Problemerkännande 

Problemdefinition 

Alternativsökning 

Konsekvensvärdering 

Val 

Genomförande 

Figur 1: Faser i beslutsprocessen. Egen bearbetning av Clemen (1991, S.6)  
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Bergström & Lumsden (1993) menar att den traditionella ekonomiska teorin tar för givet att 
alla  individer  handlar  rationellt.    Enligt  Brunsson  (1982)  ska  beslutsfattare  som  vill  fatta 
rationella  beslut  göra  noggranna  analyser  av  situationen,  göra  en  avvägning  över  de 
konsekvenser  som  de  olika  alternativen  ger  för  att  sedan  välja  det  mest  fördelaktiga 
alternativet.    Författaren  menar  att  rationella  beslutsfattare  måste  söka  och  hantera 
informationen i olika steg. Det första en rationell beslutsfattare ska göra är att identifiera alla 
tänkbara  alternativ  och  utvärdera  dessa  olika  alternativ.  Beslutsfattare  som  vill  fatta 
rationella beslut måste beakta alla relevanta konsekvenser som olika alternativ kan ha, både 
positiva och negativa konsekvenser måste få  lika mycket uppmärksamhet.   Med ett sådant 
förfarande  kan  stor  osäkerhet  uppstå,  inkonsekvent  information  kan  skapa  förvirring  och 
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tvekan, och i slutändan stimulera konflikten mellan olika beslutsfattare. Det är även svårt för 
beslutsfattaren att väga positiva och negativa konsekvenser tillsammans. När alla potentiella 
alternativ  är  identifierade  och  när  konsekvenserna  för  dessa  alternativ  värderade,  ska 
beslutsfattaren utvärdera alternativen och dess konsekvenser så att dessa stämmer samman 
med  de  förbestämda  målen  för  beslutet.  När  alternativen  har  utvärderats  ska 
beslutsfattaren välja det alternativ som är mest fördelaktigt och fatta beslut (ibid). Modellen 
för rationellt beslutsfattande används ofta när beslutsfattandet ska utvärderas (Bergström & 
Lumsden, 1993). 
 
Enligt  Ekanem  &  Smallbone  (2007)  är  företagsledarens  förmåga  att  lära  sig  av  tidigare 
misstag,  beslut,  erfarenheter  och  från  personer  i  företagsledarens  nätverk  väsentligt  för 
småföretagens överlevnad. Men även  för att  företaget skall kunna öka sin konkurrenskraft 
på marknaden.  
 
 3.2 Information 
Att  fatta beslut är den viktigaste uppgiften en Vd har, det är också den svåraste och mest 
riskabla  biten  i  VD:s  arbete.  Felaktiga  beslut  kan  skada  företaget  allvarligt  och  får  ofta 
förödande konsekvenser som inte går att ångra. Många dåliga beslut går att spåra bakåt till 
hur beslutet fattades – alternativen tydliggjordes inte klart nog, beslutet fattades på felaktigt 
och bristfälligt insamlad information, kostnader och fördelar var inte tillförlitligt uppskattade 
(Hammond, Keeney & Raiffa, 1998). För beslutsfattare är det en absolut nödvändighet med 
korrekt information för att kunna fatta affärsbeslut som är gynnsamma för företaget ( Daft & 
Macintosh, 1978). 
 
Mintzberg (1994) menar att det finns två olika kategorier av information. Han kategoriserar 
informationen  som  hård  eller  mjuk,  detta  är  beroende  av  vilken  form  informationen 
uppkommer  i  (ibid). Häckner  (1985) menar att hård  information är sådan  information som 
matas in i form av siffror, symboler och koder i exempelvis ett datasystem.  Den information 
som  ett  företags  ekonomisystem  genererar  kan  betraktas  som  hård  information.  Det  är 
vanligt att beslutsfattaren mottar denna  information  i  skriftlig  form, men det  förekommer 
även att beslutsfattaren får  informationen  i muntlig form, till exempel via ekonomiansvarig 
som har mottagit meddelandet  från  företagets ekonomisystem. Enligt Mintzberg  (1994) är 
mjuk information sådan som fås via samtal under lunchen, skvaller och genom hörsägen. 
 
Häckner  (1985) menar att om  informationstyper och beslutsmodeller kopplas samman och 
betraktas  som  en  helhet  finner  det  sig  lämpligt  att  använda  sig  av  hård  information  vid 
rationellt beslutsfattande. I och med den IT‐ utveckling som har skett, har tillgången till hård 
information  ökat  drastiskt.  Enligt  Lumsden  &  Bergström  (1993)  samlar  företag  in  mer 
information än vad som behövs och används i själva beslutsfattandet, trots detta efterfrågar 
företagen efter  ännu mer  information.   Den  information  som  företagen har  samlat  in  vid 
beslutsfattandet har ofta  liten relevans eller används  informationen enbart för att bekräfta 
ett redan fattat beslut (ibid).  
 
Enligt Driver & Mock (1975) har tidigare forskning visat att desto större informationsmängd 
som  finns tillgänglig, desto mer  information behöver användaren bearbeta. Användaren av 
informationen  som  finns  tillgänglig  klarar  bara  av  att  bearbeta  den  tillgängliga 
informationsmängden till en viss gräns, när denna gräns är överskriden skapar informationen 
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en negativ påverkan på beslutsfattaren. Författarna menar att det är viktigt att skilja på den 
information som finns tillänglig och den information som är viktig vid själva beslutsfattandet. 
För mycket  information kan  leda  till att beslutsfattaren  inte kan hantera  informationen på 
ett  sätt  som  gynnar  beslutet  positivt,  det  uppstår  en  ”overload”  situation  hos 
beslutsfattaren. Detta kan till exempel innebära att beslutstiden ökar (ibid). 
 
 Företagsledningen användande av olika  information är ofta beroende av  vilken  strategisk 
situation  som  de  befinner  sig  i. Då  företaget  befinner  sig  i  defensiva  situationer  som  till 
exempel  lönsamhetsproblem där åtgärder som personalnedskärningar är aktuella använder 
sig ofta företagsledningen av hård  information. I mer offensiva situationer som till exempel 
om de  ska gå  in på nya marknader  tenderar beslutsfattarna ofta att använda  sig av mjuk 
information (Häckner, 1985).  
 
3.2.1 Informationskällor 
För att en företagsledare ska kunna bli framgångsrik kräver det i de allra flesta fall att denne 
är  välinformerad,  då  företagsledaren  är  ”spindeln  i  nätet”  för  företaget. Den  nödvändiga 
information  som  företagsledaren  behöver  kan  fås  från  flera  olika  källor  (Bergström  & 
Lumsden, 1993). Många småföretag använder sig i stor grad av hjälp från redovisningsbyråer 
i  det  ekonomiska  arbetet.  Tjänsterna  som  dessa  redovisningsbyråer  erbjuder  är  ofta 
anpassade  efter  de  krav  som  finns  i  lagtexten  på  den  ekonomiska  informationen. 
Informationen som företaget får från redovisningsbyrån är således inte alltid anpassad efter 
företagets behov.  Följderna av detta kan bli att företaget inte kan använda information i sin 
ekonomistyrning och att  informationen  inte fås tillräckligt ofta samt att det tar för  lång tid 
att ta fram informationen (Marriot & Marriot, 2000).   
 
Enligt  Bergström  &  Lumsden  (1993,  s  44)  finns  det  både  officiell  respektive  inofficiell 
information  samt  rutinmässig  och  icke  rutinmässig  information.  Författarna  kombinerar 
dessa källor i en fyrfältsmatris. 
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Icke  rutinmässig 
information 
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Figur  2:  Den  blandade  informationsprocessen  (Bergström  &  Lumsden.  1993,  s.  44)
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De menar  att  den  officiella  rutinmässiga  information  som  kan  fås  från  ekonomisystemet 
betraktas som väsentlig, objektiv och den ifrågasätts sällan.   Den officiella och rutinmässiga 
specialinformationen som kan fås av ekonomisystemet anses vara en viktig del av företagets 
informationsflöde. Specialinformationen är ofta av mindre formell karaktär och kan om den 
är strukturerad fungera som ett hjälpmedel att styra ”med” istället för att styra ”över”(ibid.).  
Specialinformationen  fungerar  även  som  en  hjälp  för  företagsledningen  att  hålla  sig 
uppdaterade  när  inte  de  rutinmässiga  rapporterna  avspeglar  verkligheten.  Kaye  (1995) 
menar att den  rutinmässiga  informationen som är av  icke officiell karaktär  tillgodoser ofta 
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företagsledningen med  information  som  normalt  sett  inte  det  officiella  ekonomisystemet 
tillhandahåller.  Författaren menar  att  denna  information  ofta  är mer  anpassad  efter  den 
rådande situationen, och ger en mer korrekt beskrivning av den unika situationen och dess 
förutsättningar.  Den  interna  information  som  finns  att  tillgå  är  även  den  en  viktig 
informationskälla för företagsledningen som de ofta förlitar sig på till stor del, denna är icke 
officiell och icke rutinmässig. 
 
3.3 Ekonomisystemet som informations källa  
Johansson och Samuelson (1997) menar att begreppet ekonomistyrning ses som de metoder 
som företag använder i sitt arbete för att nå ekonomiska mål. Det finns tre olika dimensioner 
att  dela  upp  ekonomistyrningen  på  enligt  författarna.  De  tre  huvudområdena  som 
ekonomistyrning delas upp på är; strategisk styrning, administrativ eller taktisk styrning samt 
operativ styrning av den  löpande verksamheten. Företags totala ekonomistyrning består av 
formella  och  mindre  formella  delar.    De  formella  delarna  som  bildar  ett  företags 
ekonomisystem enligt författarna är budgetering, produkt kalkylering samt redovisning.  
 
”Ekonomisystemet  omfattar  alltså  de  formaliserade  och  rutiniserade  delarna  av 
ekonomistyrningen.  Det  kan  sägas  omfatta  de  delar  av  företagets  totala  styr‐  eller 
informationssystem  som är  inriktade på ekonomisk planering och uppföljning”  (Frenckner, 
1983, s 68) .  
 
Frenckner  (1983)  menar  i  sin  beskrivning  av  ekonomisystemet  att  de  tre  viktigaste 
komponenterna  i  systemet  är  redovisning,  budgetering  samt  kalkylering. Med  kalkylering 
innefattar han både produktkalkylering och investeringskalkyler. Johansson och Roots (1984) 
gör en uppdelning av informationen efter dess ursprung och gör skillnad på den information 
som  grundar  sig  på  registrerade  händelser  samt  den  som  grundar  sig  på  planering. 
Redovisningen i ekonomisystemet grundar sig på utförda händelser, exempel ett utflöde av 
resurser.  Den  information  som  redovisningen  skapar  används  i  viss  del  vid 
efterkalkyleringen.  Planeringen  delas  upp  i  två  huvudområden;  budget  och  förkalkyl.  De 
rapporter och den information som ekonomisystemet tillhandahåller används till att jämföra 
den  information  som planeringen grundar  sig på mot den  information  som grundar  sig på 
redan inträffade händelser. 
 
Samuelson (1990) anser även han att ekonomisystemet är ett formellt system och består av 
budgetering, kalkylering  samt  redovisning. Nedan  följer en övergripande bild av hur dessa 
olika delar i ett ekonomisystem hänger samman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teoretisk referensram 

 

KALKYLSYSTEMBUDGETSYSTEM

Budgetering 

Budgetuppföljand
e 

Kalkylering

Efterkalkylering Analyser 

 

Extern 
rapportering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3: Modell över Ekonomisystemet (Samuelson, 1990, s. 15)   
 
3.3.1 Budgetsystem  
I svenska företag förekom det i enskilda fall användning av budget så tidigt som på 30‐ talet, 
men  det  var  först  under  60‐  talet  som  den  breda  skaran  av  företag  i  Sveriges  näringsliv 
började använda sig av budget verktyget.        I början använde  företagen budgeten som ett 
hjälpmedel  för att upprätta produktkalkyler och bestämma omkostnadspålägg  (Samuelson, 
1990).  Budgeten betraktas i dagsläget som en del av företagsledningens styrsystem. 
 
Alla  företag är  i behov av planering av den egna verksamheten. Budgetering är en särskild 
form  av  planering  som  ofta  fokuserar  på  den  närmaste  framtiden,  till  exempel  det 
kommande  året,  som  kan delas  in  i delperioder. Ofta upprättas olika delbudgetar,  en  för 
personal, ett material för investeringar och så vidare. Dessa delbudgetar sammanställs till en 
huvudbudget. Det  finns  tre  typer  av huvudbudgeter:  resultatbudget,  likviditetsbudget och 
budgeterad balansräkning (Ax & Kullvén, 2005). Resultatbudgeten fungerar som en plan för 
intäkter och kostnader som verksamheten har under perioden och dessa  leder fram till ett 
resultat.    Likviditetsbudgeten  är  en  plan  för  anskaffningen  av  pengar  samt  hur  dessa  ska 
användas, alltså en plan  för hur  företagets  likvida medel  ska hanteras under perioden. En 
budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder samt vilket eget kapital företaget 
planera att ha under tidsperioden för budgeten (Dahlin & Lunden, 2001.).  
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Budgetarbetet kan delas upp  i  två olika  faser, budgetuppställande och budgetuppföljande.  
Budgetuppställande involverar processen att arbeta fram själva budgeten, denna process ser 
ofta olika ut  i  företagen.   Vid en närmare anblick går det att  särskilja  tre huvuddrag  i hur 
företagen  arbetar med  denna  process,  dessa  tre  olika  steg  av  budgetuppställande  brukar 
vara;  nedbrytningsbudgetering,  uppbyggnadsbudgetering  och  den  iterativa metoden.   Vid 
nedbrytningsbudgetering upprättas först huvudbudgeterna för företaget som helhet. Utifrån 
huvudbudgeten  definierar  företagsledningen  krav  på  underliggande  nivåer,  som  i  sin  tur 
definierar  sina  krav  på  nästa  nivå.  De  övergripande  mål  som  formulerades  i 
huvudbudgeterna bryts på detta sätt ned till r de olika delarna. Uppbyggnadsbudget är  mål fö
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motsatsen  till  nedbrytningsbudget,  där  byggs  huvudbudgeten  upp  av  de  olika 
delbudgeterna. Den iterativa modellen är en kombination av detta (Ax & Kullvén, 2005.).   
 
Enligt Bergstrand och Olve  (1992) är budgetuppställandet mycket viktigt då den  faststälda 
budgeten  kommer  att  visa  på  vilka  åtaganden  som  kommer  att  förknippas  med  den 
ansvarige. Den andra fasen i budgetarbetet är budgetuppföljningen.  Budgetuppföljningen är 
den process där de budgeterade värderna ställs  i  järmförelse mot de verkliga värdena. Här 
visar sig det om det finns några avvikeleser.  Flera företag anger uppföljnigssytftet som ett av 
de  väsentligaste  motiven  till  att  använda  sig  av  en  budget.    Vid  utformning  av 
ekonomissytetem  är  det  viktigt  att  beakta  samspelet  mellan  budgetering  och  de  andra 
delarna  i ekonomisystemet. Speciellt viktigt är det att redovinsingssystemet   är utformat så 
detta  genererar  uppföljningsinformation  som  passar.  När  sedan  dessa  två  faser  är 
genomförda analyseras de eventuella budgetavvikelserna (ibid).  
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Figur 4: Budgeteringsprocess modellen (Bergstrand & Olev, 1992, s. 12).   
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3.3.2 Kalkylsystem  
I företag fattas en mängd beslut, de kan till exempel gälla vilka priser som sättas på varor och 
tjänster,  olika  investeringar  som  ska  göras  och  så  vidare.  I  andra  situationer  ska  redan 
fattade beslut  följas upp och gjorda  insatser  ska utvärderas. Det kan vara  frågan produkt‐ 
och  kundlönsamhet,  om  en  planerad  kostnadsreducering  realiserats  eller  uppdykande 
kostnadsavvikelser  från  planer.  Underlag  som  används  i  dessa  situationer  är  främst 
sammanställningar  av  intäkter  och/eller  kostnader,  vilka  kan  avse  både  konstaterade  och 
uppskattade  intäkter  och/  kostnader.  Dessa  sammanställningar  benämns  ofta  som 
produktkalkyler (Ax & Kullvén, 2005). 
 
Den förväntade lönsamheten beräknas med en förkalkyl. En förkalkyl innehåller beräknande 
intäkter  och  kostnader  för  ett  objekt,  men  också  enbart  innehålla  intäkter  eller  enbart 
kostnader. Innehållet av förkalkylen är anpassat efter objektet det ska gälla och vilken typ av 
beslut  som  skalla  fattas.  Ofta  då  det  gäller  produktkalkyler  upprättas  dessa  efter  en 
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ekonomisk mall som har fastställts av företaget. Vad som bör nämnas i sammanhanget är att 
det  sällan  finns  en  standard mall  som  passar  alla  typer  av  situationer,  utan  kalkyleringen 
måste anpassas efter kalkylsituationens karaktär. Varje beslut som ska fattas ställer i princip 
krav på en speciell kalkyl, kalkylen ska innehålla de intäkter och kostnader som skall beaktas 
vid  beslutet.  I många  fall  är  det  frågan  om  likartade  beslut,  till  exempel  om  priset  vid 
ordertillverkning.  Vid  sådana  fall  görs  ofta  kalkyleringen  rutinmässigt  och  enligt  i  förväg 
uppgjorda mallar  (Johansson & Samuelson, 1997).   Efterkalkyler upprättas  i efterhand.   En 
efterkalkyl  kan  ha  flera  olika  syften,  till  exempel  identifiera  förbättringsmöjligheter  i 
verksamheten, hitta och  identifiera orsaker till kostnadsavvikelser och som ett underlag för 
att förbättra förkalkyleringen (Ax & Kullvén, 2005).  
 
Det finns olika metoder för produktkalkylering. Dessa olika metoder skiljer sig åt främst med 
avseende på hur produkternas anspråk på företagets fasta resurser och kapacitet behandlas. 
Särkostnaderna behandlas ofta relativt  lika.   Det finns två huvudmetoder som ofta används 
dessa två är självkostnadsmetod samt bidragsmetod.   Enligt självkostnadsmetoden belastas 
kalkylobjektet  med  en  andel  av  kostnaderna  för  de  gemensamma  resurserna, 
samkostnaderna  som  beräknats  motsvara  vad  objektet  tagit  i  anspråk.  Det  är  vanligt 
förekommande  att  fördelningsnycklar  användes  för  att  fördela  ut  samkostnaderna,  dessa 
belopp  brukar  benämnas  pålägg.  Bidragsmetoden  beräknar  först  skillnaderna  mellan 
särintäkten  och  särkosntaden  för  kalkylobjektet.  Skillnaden  mellan  särintäkten  och 
särkosntaden  benämns  ofta  som  täckningsbidrag  .  Täckningsbidraget  utgör  ett  överskott 
som kan relateras till de resurser som krävdes för att uppnå överskottet, utifrån detta skapas 
ett lönsamhetstal. Lönsamhetstalet används för att jämföra olika alternativ mellan varandra 
för att se vilket som generar högst täckningsbidrag (Johansson & Samuelson, 1997.) 
 
3.3.3 Redovisning   
Redovisningen har en central roll i ekonomisystemet och utgör spindeln i nätet när det gäller 
företagets hela ekonomistyrning. Redovisningen mynnar inte bara ut i interna rapporter och 
intern  information  utan  förser  även  företagets  övriga  intressenter  med  rapporter  och 
information. Den information som kommer ut av redovisningssystemet ska vara relevant och 
anpassad till att spegla företagets effektivitet när det gäller att nå uppsatta mål (Holmström, 
2003).  Redovisningen svarar för uppföljning av budget och kalkyler. Det finns ofta krav ifrån 
företagens sida att dessa två delar ska kunna följas upp, här är det viktigt att redovisningen 
är  anpassad  att  ge  information  som  gör  det möjligt  att  följa  upp  dessa  interna  delar  .  
Förutom  kraven  internt  på  redovisningen  finns  det  ett  antal  externa  krav  på  redovisning, 
t.ex.  årsredovisningar  och  inkomstdeklarationer.  Dessa  externa  krav  på  ekonomisk 
information avser företaget som helhet. Många gånger sammanfaller de externa kraven med 
de  interna kraven på  redovisning, detta påverkar  redovisningen  i  företaget och dess olika 
delar  (Johansson  &  Samuelson,  1997).  Det  är  näst  intill  omöjligt  att  bestämma  några 
generella  regler  som  bestämmer  vilken  information  som  redovisningen  i  företaget  ska 
innehålla. Alla  företag  är  i  behov  av  redovisning  som  kan  producera  balansräkningar  och 
resultaträkningar,  men  vilken  information  därutöver  som  redovisningssystemet  skall 
generera varierar med  företagets verksamhet,  teknologi, marknadsposition, storlek och en 
rad andra faktorer (Lönnqvist & Lind, 1998) . 
 
När  budgeten  skall  upprättas  sker  detta  ofta med  hjälp  av  redovisningssystemet. Utifrån 
redovisningen kan budgetunderlag  för  innevarande år och ett eller  fler år tidigare erhållas, 
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där utfallsvärden samt budgeterade värden kan jämföras med varandra eller fungera som ett 
budgetunderlag  för  kommande  år.  Redovisningen  fungerar  som  informationskälla  för 
efterkalkyleringen,  ett  vanligt  förekommande  är  att  en  övergripande  uppföljning  av 
tillverkningskostnaderna görs med hjälp av  redovisningen. Vissa  företag har dock  separata 
kalkylsystem  som  är  integrerade  i  företagets  Material  Produktion  System  (Johansson  & 
Samuelson, 1997.). 
 
Redovisningen ger  information  till att  följa upp budgetar, affärsredovisning och  i vissa  fall 
efterkalkyleringen.  I  redovisningssystemet  registreras  händelserna  i  företaget  på 
systematiskt vis och skapar ett underlag för samtliga av dessa rapporter(ibid.).  
 
Thorén  (1995) menar att antagandet att  rapporter kan utgöra ett betydelsefullt  stöd  inför 
beslutsfattande har en dominerande roll  inom redovisningsforskningen. Informationen som 
kan  fås  från  rapporter  hjälper  till  att  reducera  osäkerheten  i  konsekvenser  av  framtida 
beslut.    Rapporter  kan  även  fungera  som  ”alarmsignaler”,  rapportens  utfallsvärde  kan 
jämföras mot ett budgetvärde. Med hjälp av detta kan problem  identifieras och preciseras, 
vilket  också  är  första  steget  i  ett  rationellt  beslutsfattande.  Författaren menar  även  att 
rapportanvändningen kan associeras med beslutsmodellens andra och tredje steg till vis del. 
Rapporter kan ge stöd  i utvärdering av olika handlingsalternativ och  i processen att ta fram 
olika alternativ (ibid.). 
 
Olika rapporter används ofta vid förhandlingar, i förhandlingssituationen används rapporten 
som ett medel  att övertyga motparten.  Förhandlingarna  kan  vara  av både  internt  slag  till 
exempel  vid  budget  förhandlingar  samt  vid  externa  förhandlingar  med  till  exempel 
leverantörer och banker( Thorén, 1995). 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från empiri som vi har samlat in via våra intervjuer.  
 
4.1 Företag Alfa 
Nuvarande ägaren har drivit företaget i snart ett år. Ägaren av Alfa köpte företaget för ca ett 
år sedan och har drivit  företaget sen dess. När han köpte  företaget hade det  fem stycken 
anställda och dessa fem arbetar fortfarna kvar i företaget.  
 
Den  nuvarande  ägaren  har  inte  haft  företaget  i  ett  år  ännu,  omsättning  året  innan  den 
nuvarande ägaren tillträde låg på ca sex miljoner kronor och han beräknar att omsättning för 
det innevarande år ungefär kommer att ligga mellan 6‐8 miljoner kronor. 
 
Ägaren använder sig främst av resultatrapporter och balansräkningar och tittar på dessa ca 
en  gång  i månaden  för  att bilda  sig  en uppfattning hur perioden har  gått. Detta  gör han 
främst för att han är nyfiken på hur det har gått under den innevarande perioden, men han 
säger  att  huvudsyften med  användningen  av  dessa  rapporter  varje månad  är  att  se  hur 
varuåtgången  under  perioden  har  sett  ut.  Den  tidigare  ägaren  har  funnits  kvar  i 
verksamheten under en övergångsperiod och har fungerat som ett bra stöd och bollplank för 
den nuvarande  ägaren  speciellt  i den  löpande driften  av  företaget. Han påpekar dock  att 
beslutsfattandet har han skött själv och inte rådfrågat föregående ägare.  
 
Vid  större  ekonomiska  beslut  rådgör  han  ofta  med  revisorn.  Företaget  hyr  även  in 
bokföringstjänster  från  samma  revisionsbyrå. Vid  själva  företagsköpet var  revisorn  till  stor 
hjälp.  Vid  köpet  av  företaget  använde  han  sig  även  av  andra  kontakter  som  finns  i  hans 
nätverk till exempel när fastigheter skall värderas då det inte är kunskap som han själv anser 
sig ha.  
 
Vid  frågan hur  tiden disponeras mellan personliga  kontakter och ekonomiska  rapporterna 
menar han att det är de personliga kontakterna som det ägnas absolut mest tid åt. Men även 
att sitta och räkna på avbetalningstider och liknande, i sådana situationer kan de ekonomiska 
rapporterna vara till hjälp.   
 
Att skapa sig ett underlag  för att uppskatta det ekonomiska  resultatet utan att  titta på de 
ekonomiska  rapporterna är  svårt  säger han. Det är mest med hjälp av  fingertoppskänslan 
han kan skapa sig ett underlag för hur periodens resultat kommer att se ut, men det blir ju 
inte så exakt, så han menar att man måste se på de ekonomiska rapporterna för att se hur 
resultatet blir. Det som han tittar på om han ska uppskatta det ekonomiska resultatet utan 
att titta i de ekonomiska rapporterna är hur kund genomströmningen har sett ut, men det är 
svårt  att  se  hur  det  går  även  på  detta  men  möjligtvis  menar  han  att  det  kan  ge  en 
fingervisning åt vilket håll det är på väg.  
 
Han tror  inte att hans utbildning påverkar vilken  information som han föredrar att titta på. 
Däremot tror han att den har påverkat hur han vill ha den. Han är egentligen ointresserad av 
att se den på papper, han vill se den direkt på datorn men det menar han också kan påverkas 
av att han är ”datanörd” som han själv uttryckte det. Det är ändå en ganska absolut värld vi 
lever  i, så han anser att man vill se plus och minus, och att erfarenheten  inte spelar  in på 
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vilken information han vill titta på. Det är ett eget intresse och har inte speciellt mycket med 
erfarenhet att göra. 
 
Han  menar  att  fördelar  med  ekonomisystemet  är  att  det  går  att  enkelt  få  fram  olika 
rapporter att titta på, han menar att det är bättre än att hålla på med någon pappersvariant. 
Han säger att  i  jämförelse med den ”gamla” bokföringsboken  i och att ha det  i datorn  inte 
går att jämföra, och att slippa ha alla konto nummer i huvudet, vilket är ett måste då det är 
på  papper. Nackdelar menar  han  att  det  är  själva  programmet  i  sig  som  inte  alltid  är  så 
användarvänlig och har sina begränsningar. De använder sig av SPCS. 
 
Han menar att ekonomiska  frågor han ofta  får  ta  ställning är att  sia om  framtiden. Sedan 
spelar virkespriset en viktig roll för företaget, kommer det gå upp eller kommer det gå ner. 
Ska företaget köpa in stora volymer eller ska det avvakta och hoppas på att priset sjunker. 
 
För  att  skapa  sig  underlag  vid  beslutsprocesser  används  inget  specifikt  underlag  utan 
filosofin ”vart blåser det” är vanligt förekommande som beslutsunderlag. Han säger att han 
inte  har  tid  att  fördjupa  sig  och  göra  några makroanalyser  av  världsläget.  Han  tar  inga 
speciella kontakter vid beslut, utan det är det man ser, hör och känner som är avgörande för 
beslutet.  Ingen  skriftlig  information  användes  vid  beslut,  i  viss  mån  kan  virkesjournaler 
användas men i övrigt används ingen skriftlig information. All muntlig information användes 
på något sätt menar ägaren. Hur mycket byggs det, hur mycket virke har sågverken  i  lagret 
en helhetsbedömning görs helt enkelt av den muntliga  informationen. Han menar att man 
alltid står med näsan i vädret och kollar upp vart det blåser. 
 
Vid olika handlingsalternativ menar han att det är muntlig information som är avgörande för 
beslutet  det  finns  ingen  vettig  skriftlig  information  att  tillgå  utan magkänslan  får  avgöra 
vilket alternativ det blir. I själva beslutsprocessen menar han att han är ensam. 
 
Han undrar om det verkligen går att  få  tillräckligt med  information  inför ett beslut, det är 
endast hanteringen och bearbetningen av information som är begränsningen. Han tycker att 
han  hittills  har  haft  tillräcklig  med  information  för  att  fatta  bra  beslut.  Volymen  av 
information  måste  värderas  av  kvalitén  på  informationen.  Det  behövs  bara  en 
informationskälla om det är rätt och att kvalitén är bra. Ibland upplever han att tillgången på 
information i vissa fall kan vara för liten. Man måste ringa runt och jaga priser jämt, det hade 
varit enkelt om priserna bara hade ramlat in, men så är det inte menar han.  
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4.2 Trisco AB 
Företaget grundades 2005 och hade tre stycken anställda vid starten. Dessa tre var delägare 
vid  uppstarten  och  ägarskapet  är  fördelat  på  samma  sätt  i  dagsläget.  Sedan  dess  har 
företaget  anställt  en person på heltid och  en på halvtid.  I dagsläget har  alltså  Trisco  fyra 
heltidsanställda  och  en  anställd  på  halvtid.  Första  året  omsattes  lite  drygt  två  miljoner 
kronor men det var inte under ett helt bokslutsår. Under andra året omsattes lite drygt 3,3 
miljoner koronor, det tredje året omsatte företaget runt 4,2 miljoner. Det innevarande året 
förväntas  hamnar  ungefär  på  samma  siffra  som  fjolåret.  Lars  säger  att  med  de 
förutsättningar  och  den  typ  av  jobb  som  företaget  har,  så  är  det  ungefär  på  den 
omsättningen som företaget har i dagsläget som de ska ligga på. 
 
Trisco använder sig av SPCS:s ekonomisystem och tar ut ekonomiska rapporter månadsvis, i 
syfte att följa upp hur det går. De  lite större projekten företagen har projektförs  i SPCS och 
projektrapporten plockas fram månadsvis för att se hur projekten går. 
 
Företagets  delägare  fattar  strategiska  och  större  beslut  i  samråd  med  varandra.  Vid 
investeringar påpekar Lars att det är viktigt att ha banken med sig, men i övrigt är det ingen 
specifik  som de  frågar  vad  som  är  ”rätt eller  fel”.  Lars  säger  att  väldigt  liten  tid  ägnas  åt 
ekonomiska  rapporter  kanske  för  lite  tid  enligt  honom  själv, majoriteten  av  tiden  inför 
ekonomiska beslut ägnas åt personliga kontakter. 
 
Lars  använder  sig  av  många  olika  källor  inför  beslut.  Men  egentligen  är  det  sällan 
informationen  är  skriftlig,  utan  det  är  saker  som  konjunkturläget,  vad  företaget  tror  om 
framtiden  som  påverkar  beslutsfattandet.    Vad  som  sägs  i  tv  och media  påverkar men 
naturligtvis  är  kontakter med  deras  kunder  en  viktig  informationskälla.  Kundkontakten  är 
viktig  källa  för  att  höra  hur  framtiden  ser  ut  för  kunderna,  om  de  har  några  större 
byggnationer på gång. Lars säger att Trisco kommer sent in i leden i byggnationen, och är det 
inga byggnationer på  gång  som  är  av någon  större omfattning  så blir  företaget påverkat. 
Denna  kontakt  håller  de  med  befintliga  kunder  och  med  övriga  branschen.  Även 
branschorganisationer som har sina spådomar om  framtiden, samt olika  informations mail 
från denna organisation är information som Trisco tar del av. 
 
 Lars anser att det går att skapa sig bra uppfattning av företagets resultat utan att använda 
sig  av  de  ekonomiska  rapporterna.  Han menar  att med  hjälp  av  ”magkänslan”  kan  han 
uppskatta  hur  resultatet  ungefär  blir.  Han  tror  att  detta  är  vanligt  förekommande  inom 
företag  i Trisco  storlek. Man känner under projektets gång vart det är på väg. Om de har 
lämnat ett fast pris på ett jobb vilket de ofta gör, mängden material samt tidsåtgång har en 
kalkyl  upprättas  för. När  de  har  gjort  jobbet  kan  han  gå  in  i  tidsrapporter  för  att  se  hur 
mycket nedlagd tid det är gentemot den tid de kalkylerade tidsåtgången. Det är som gungor 
och karuseller ibland är resultatet på rätt sida men ibland inte. När denna jämförelse är gjord 
menar han att det går att skapa sig en känsla för företagets resultat.   
 
Han tror att hans utbildningsbakgrund påverkar vilken information han föredrar att titta på. 
Men om det är utbildning eller erfarenhet som gör det vet han  inte. Han tror dock att det 
lutar åt att det är erfarenheten som påverkar mest vilken sorts information han föredrar att 
titta på. 
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Lars  anser  att  en  av  ekonomisystemets  främsta  fördelar  är  att  det  är  ”facit”  på  det  som 
företaget  har  presterat  under  perioden.  Sedan menar  han  att  det  är  som  det  är,  det  är 
myndigheternas krav som styr. Lars anser att det är bra att det finns riktlinjer för hur det ska 
se ut och att det vore svårt om inte riktlinjer fanns. Han tycker att det känns som att det blir 
ordning och reda när ekonomisystemet används. Lars säger att det är bra att det går att följa 
upp,  de  följer  upp  en  gång  i  månanden  då  stämmer  de  av  momsrapporter  och 
arbetsgivaravgifter och liknande, detta anses vara ekonomisystemets främsta fördelar 
 
Nackdelar med ekonomisystemet  är  att det  gått  en månad  innan  svaret  fås, det behöver 
kanske inte alltid behöver vara så men i Trisco:s fall är det oftast så.  
 
Ekonomiska  frågor  som  han  ofta  får  ta  ställning  till  är  olika  logistik  frågor.  Material 
beställningar kontra  leveranser,  flödet på varor han vill  inte att  företaget  ska ha ett  lager 
som bara ligger och kostar pengar. De ekonomiska beslut som Lars ofta får ta ställning till är 
hur  inköpen  ska  koordineras med  tillverkning  för  att  undvika  att materialet  blir  liggande 
onödigt länge. Det är en likviditets sak för deras skull och att det är pengar i slutändan. Detta 
är  de  vanligaste  frågor  som  förekommer  i  samband  med  de  ekonomiska  beslut  där 
ställningstagande behöver göras.  
 
Underlag  för beslut skapas  främst skapar genom ”magkänsla” sedan naturligtvis om det är 
mycket pengar kan andra fakta tas in men till största delen baserares beslut på magkänslan. 
Någon  skriftlig  information  för  att  skapa  sig  ett  beslutsunderlag  användes  sällan.  Väldigt 
många beslut blir fattade vid fika bordet när de sitter och fikar och i samband med lunchen. 
Lars säger att det är ofta där diskussioner uppstår om olika saker, och hur de ska lösa saker 
och ting. Om företaget ska köpa den där saken eller inte, mer formellt än så är det inte. 
 
Lars menar att  vid olika handlinsalternativ  kan kontakt med en  säljare  vara en avgörande 
faktor  för  vilket  som  väljs,  leveranstid  och  liknande.  Känslan  avgör  ofta  handlandet  hur 
beslut fattas. 
 
Lars  tycker  att  det  är  upp  till  individen  att  söka  upp  nog mycket  information  vid  beslut, 
vidare menar han att det är upp till beslutsfattaren att söka upp den mängd information som 
anses  behövas  i  samband med  beslutsfattandet. Nog mycket  information  finns  tillgänglig 
men  att  det  är  upp  till  var  och  en  att  ta  del  av  den  information  som  behövs  vid 
beslutsfattandet. Han menar att om tillgången på informationen är stor fattar man inte per 
automatik bättre beslut, ju större beslut som ska fattas desto mer information behövs säger 
han. Men hos dem är det ingen som ”gräver” ner sig med information. 
 
4.3 Företag Beta 
Företaget grundades  för  trettiotvå år  sedan,  respondenten  säger att han hunnit vara med 
om en hel del  lågkonjunkturer under sina år som företagare. Men att den som de befinner 
sig  i nu har varit den värsta  i företagets historia. När han startade företaget var han ensam 
till en början, sedan har antalet anställda varierat mellan en anställd och sju stycken. I början 
hade  företaget utöver den egna  snickeri verksamhet även viss byggverksamhet. Under de 
perioder  som  företaget  har  haft  byggverksamhet  har  de  ofta  haft  fler  anställda.  I  början 
omsatte  företaget  inte  mycket,  utan  mer  för  att  jobba  ihop  en  lön.  Han  menar  att 
pennigvärdet har svängt mycket, det är svårt att säga vad den egentliga omsättningen var  i 
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början. När företaget hade sin byggverksamhet omsatte de som mest sju miljoner på ett år. 
Föregående år omsatte de lite drygt fyra miljoner. 
 
Respondenten  är  inte  den  ekonomi  ansvariga,  utan  företaget  har  en  som  sköter  den 
ekonomiska biten. Då menar han bokföringen via datorn. Sedan har företaget en revisor som 
hjälper  dem  när  årsbokslut  ska  upprättas.  De  sköter  de  mesta  som  utbetalningar  och 
liknande själv, de köper  inga sådana tjänster. De rapporter han använder sig av är resultat 
och  balansrapporter  som  kommer  ifrån  revisorn, men  han  använder  sig  endast  av  dessa 
rapportern en gång per år och det är i samband med årsbokslutet. Dock påpekar han att de 
kan plocka ut dessa rapporter från deras eget ekonomisystem. Då han inte sköter ekonomin 
ägnar  han  sig  väldigt  lite  tid  åt  att  titta  på  olika  ekonomiska  rapporter.  De  gör  inga 
budgeterar heller, han menar om de hade upprättat olika budgeter kanske han hade använts 
sig av de ekonomiska  rapporterna mer. Han  tycker  inte att det  finns någon anledning att 
upprätta en budget då vi lever i en så dynamisk omvärld. 
 
 Respondenten konsulterar ingen medarbetare i företaget vid ekonomiska beslut, utan dessa 
beslut  fattar han själv. Hans revisor har varit till stor hjälp vid ekonomiska  frågor. Revisorn 
hjälper han med olika ekonomiska beslut,  som  till exempel hur pengarna  ska  fördelas  vid 
bokslut, vilken utdelning som ska ske, ska pengarna stanna kvar  i företaget, hur pengar ska 
investeras och vad som är mest ekonomiskt. 
 
Han tycker att det går bra att skaffa sig en uppfattning om företagets resultat utan att titta i 
de ekonomiska rapporterna. Med ”sunt bondförnuft”, och att titta på de jobb de har och har 
haft menar han att det räcker för att skapa sig en uppfattning om det ekonomiska resultatet. 
Han menar vidare att det beror på hur byggverksamheten ser ut i överlag. Han använder sig 
inte  av  någon månadsuppföljning  utan  uppföljningen  sker  en  gång  per  år  och  då  vid  års 
bokslut. 
 
Han säger att hans utbildning påverkar vilken  information han fördrar att titta på och även 
hur han använder  informationen. Han har gått sju årig  folkskola, ”om man hade varit mer 
välutbildad hade säkert mer rapporter använts och mer analyser gjorts än vad som görs idag. 
Så  visst  har  utbildningen  påverkar  hur  informationen  framställs  i  företaget  och  vilken 
information som används.”  Erfarenheten han har samlat på sig har en avgörande betydelse i 
vilken  information som han föredra att använda sig av. ”trettio års erfarenhet är  ju mycket 
erfarenhet”. Han  säger  att  han  har  lät  att  ta  åt  sig  och  ifrågasätta,  till  exempel  vad  som 
handlas och menar att han upptäcker mycket fel på detta viset. Hans ifrågasättande har varit 
avgörande för företaget många gånger. ”ifrågasättandet har vi levt på många gånger”.  
Främsta  fördelar med  ekonomisystemet  anser  han  vara  att  det  är  datoriserat.  Det  är  så 
mycket enklare när det är datoriserat. Han menar att det bara att trycka på knappar så visas 
siffrorna på dataskärmen. Sedan går det  ju om man vill ta fram olika rapporter till exempel 
månadsvis.  
 
Ekonomiska frågor som han ofta tar ställning till är olika räkneofferter. Det är en ekonomisk 
bedömning  vart man  ska  ligga,  har  spelar  även  erfarenheten  in.  Det  sitter  i  ryggmärgen 
menar han hur många man timmar det tar för att producera en viss produkt så det är relativt 
enkelt att beräkna. Men även material kostnaden ska beräknas och då gäller det att veta hur 
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mycket spill det blir, och hur mycket material som ska beställas hem. Allt detta spelar in för 
att se vilken kostnad som företaget har för att producera den produkt som efterfrågas.  
 
När han skapar sig underlag för beslut som är av ”vikt och värde” är det hans fru han talar 
med.   Hans  fru  och  han  talar  igen  ekonomin  då  och  då. Vid  offerter  och  liknande  beslut 
menar  han  att  det  är  han  själv  som  fattar  besluten  och  att  ingen  mer  deltar  i 
beslutsprocessen.  Han  använder  sig  inte  av  någon  skriftlig  information,  konjunktur 
rapporterna tycker han aldrig stämmer. Så någon skriftlig information inför besluts använder 
han  sig  aldrig  av.  Den muntliga  kontakt  han  använder  sig  av  främst  telefonsamtal med 
kunder och olika  leverantörer. Han  får en ritning och det ofta en massa  telefonkontakter  i 
samband med detta,  för att  reda ut olika oklarheter på detta  innan det går att  lämna en 
offert eller fatta ett beslut beträffande detta. 
 
Han menar  att  han  aldrig  har  speciellt många  olika  alternativ  att  jämföra med  varandra. 
Företaget har  ca  tio  inköpsställen och  ca  tio olika  kunder  så det blir  aldrig  så mycket  att 
jämföra mellan menar han. Han säger att företaget inte velat skaffa sig några fler kunder än 
de  tio  stycken de har  i dagsläget. Han  säger  att han  inte  riktigt  kan  svara på  vad  som  är 
viktigt då det finns olika handlingsalternativ. 
 
Inga externa personer deltar  i beslutsprocessen, men han menar att ”visst påverkar  frun”. 
Vid  interna beslut händer det att han rådfrågar de anställda hur mycket  tid de  tror att ett 
jobb ska ta till exempel. Han har haft en anställd sedan ca tio – tolv år tillbaks som agerar 
som hans högra hand. 
 
Han  tycker  han  har  tillräckligt med  information  när  han  fattar  ett  beslut.  Informationen 
skaffas genom att han  ständigt  ifrågasätter, det är där han hämtar  sin  information menar 
han. Han räknar till exempel inte på ett jobb som han inte förstår.  
 
Han tycker  inte att beslut fattas bättre med mycket  information, han säger att det finns så 
mycket information på Internet och i olika tidningar. I hans situation behöver han ingen mer 
information än den han har och skaffar sig. Han  tycker att han borde bli  lite bättre på att 
använda sig av datorn, men inte att det är något problem för hans informationsanskaffande. 
 
4.4  Grafix inredningar 
Grafix grundades 2004, men har funnits  i annan form  i ca femton år. Från början fanns det 
endast  två  stycken anställda  i  företaget, och det är dessa  två  som är ägare av  företaget.  I 
dagsläget är det fem stycken anställda vid kontoret  i Piteå. Företaget beräknar att omsätta 
ca 10, 5 miljoner kronor det innevarande året. 
 
Grafix använder sig av SPCS ekonomisystem. Jörgen säger att en budget upprättas varje år. 
Budgeten, Resultatrapporter samt balansrapporter är något som  företaget  följer upp varje 
månad.  
 
De  två  delägarna  har  delat  upp  ansvaret  sinsemellan.  Den  andra  delägaren  sköter 
betalningar  av  fakturor  medan  Jörgen  attesterar  fakturor  och  har  kontakt  med  deras 
leverantörer och i huvudsak med deras kunder. Sedan nått år tillbaks har Grafix lejt bort en 
del  av  bokföring  till  Ernst &  Young. De  har  en  anställd  som  bland  annat  jobbar med  att 
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kontera alla fakturor som kommer  in. De konsulterar sin revisor  i viss mån vid ekonomiska 
beslut. Det är även revisor som upprättar resultatrapporter, balansräkningar och andra olika 
ekonomiska rapporter som de har behov av. 
 
På  frågan  vilken  information  han  ägnar mest  tid  åt  i  samband med  ekonomiska  beslut, 
menar han att det betydligt mer tid åt personliga kontakter framför ekonomiska rapporter. 
Andra  informationskällor  än  de  ekonomiska  rapporterna  som  de  använder  sig  av  är  olika 
branschtidningar, är med på olika mässor, håller koll på olika konkurrenter och är mycket på 
säljresor.  Mycket information kommer in via dessa källor menar Jörgen. 
 
 Han  kan  på  ett  ungefär  bilda  sig  en  uppfattning  av  det  ekonomiska  resultatet  utan  att 
använda sig av ekonomiska rapporter. Genom att de har haft företaget ganska  länge (dock 
inte i den nuvarande formen) så han har rätt bra koll på vilka utgifter som företaget har samt 
vilka  inkomster  företaget  har.  I  och  med  att  han  attesterar  fakturor  så  kan  han  få  en 
fingervisning på hur utgifterna ser ut. 
 
Han  tror säkert att hans utbildning påverkar vilken sorts  information han  föredrar att  titta 
på. Jörgen har  ingen ekonomisk utbildning, utan han är självlärd. De har  fått  lära sig själva 
men har även gått olika kurser. Men nu har de ganska mycket hjälp av folk utifrån med den 
ekonomiska  biten.  De  erfarenheter  han  har  tror  han  absolut  har  påverkat  vilken  sorts 
information  han  föredrar,  som  han  tidigare  nämnde  har  han  ingen  ekonomisk  bakgrund, 
detta tror han påverkar vilken sorts information som han vill ha. 
 
Han ser många fördelar med ekonomisystemet, utan det skulle det vara betydligt svårare att 
se hur företaget går på ett snabbt och smidigt sätt. Det är lätt att ta ut de rapporter man vill 
ha och när man vill ha dem. Då de har månadsvis uppföljning är detta en stor  fördel, han 
tycker att det är jätteviktig att följa upp hur det går för företaget frekvent. Han menar att det 
säkert finns en del mindre företag som inte har någon uppföljning, och dessa har ingen aning 
om hur företaget går förrän de gör bokslut.  
Han ser inte så många nackdelar med ekonomisystemet, däremot tycker han själv att det är 
rätt  tråkigt  att  hålla  på  med  SPCS  som  Grafix  använder  sig  av.  Men  han  anser  att 
ekonomisystemet är ett måste, och det är ett måste att det funkar bra. Han menar att det är 
jätteviktigt med rapporter och att detta görs på ett bra sätt. 
 
 Han menar  att  ekonomiska  frågor  som  han  ofta  får  ta  ställning  till  kan  vara  inköp,  hur 
mycket  företaget ska köpa  in av vissa produkter som de  lagerhåller. Det är viktigt att man 
inte  får  för  stora  lager.  Andra  ekonomiska  frågor  som  han  ofta  får  ta  ställning  är  hur 
företaget ska marknadsföra sig, då det är ganska dyrbart. Vart ska  företaget annonser, ska 
de satsa på säljarna eller på mässor, personliga besök. Sådana beslut kommer han kontakt i 
med dagligen. Även underleverantörer ses över så dessa passar företagets behov, att det är 
rätt inköpskanal för företaget.  
 
I beslutsprocessen mena Jörgen att all fakta måste tas reda på till exempel vid en försäljning 
tar de reda på vad kunder egentligen vill ha, vad det  får kosta och vad kunden är villig att 
investera mm. Om det gäller en ny produkt till exempel ett brödskåp är det kostnaden som 
är viktigt, hur mycket får skåpet kosta. De jobbar ur ett kostnadsorienterat perspektiv, sedan 
går de  vidare och  försöker  anpassa material  valet  till hur mycket  skåpet  får  kosta.    I den 



Empiri 

~ 26 ~ 

bransch Grafix är verksam  inom är priset väldigt avgörande för kunden, därför arbetar han 
”bakvägen” när en ny produkt ska tas  fram och beslut ska  fattas om detta. Kontakter som 
han använder sig av är främst med kunderna, då han säger att de har många centrala avtal 
till exempel med  Ica och Coop är de kontakterna mer centralt  inom dessa organisationer. 
Jobbar de direkt mot en enskild butik så är det naturligtvis kontakter direkt emot butiken. 
Han menar  att  det  är  så  en  process  vid  försäljning  skapas.  När  det  är  frågan  om  en  ny 
produkt som till exempel brödskåpet han tidigare nämnde är marknaden en viktig faktor, för 
att de ska tillverka skåpet måste det finnas efterfrågan på marknaden. 
 
När  det  finns  olika  handlingsalternativ  att  välja  mellan  är  det  kvalité,  leveranssäkerhet, 
leveranstider och hur  företaget  kan hantera  reklamationer. Han  anser  att priset är  viktigt 
men inte alltid avgörande. 
 
I  beslutsprocessen  deltar  det  olika  personer  från  företaget.  De  har  ganska  uppdelade 
ansvarsområden, de har två säljare i södra Sverige som har kontakter med kunder där. Dessa 
säljare  har  då  kontakten med  kunden  och  läser  av  deras  behov,  sedan  bollar  Jörgen  och 
säljaren  idéer  mellan  varandra.  Det  finns  även  en  som  är  ansvarig  för  design  biten  av 
produkten  han  kommer med  idéer  och  förslag  till  Jörgen  hur  dessa  produkter  ska  se  ut. 
Jörgen menar att alla dessa personer deltar och bidrar i beslutsprocessen. Han menar att för 
att ett företag skalla fungera bra, ska organisationen göra det den är bra på och leja bort det 
de är mindre bra på till andra organisationer som har bättre kompetens inom det området. 
Med  detta menar  Jörgen  att  de  beslut  som  fattas  inom  organisationen  oftare  fattas  av 
personer som har rätt kompetens och då ofta blir bättre än om det fattas av en individ som 
inte besitter rätt kunskap. 
 
Jörgen  tycker att han  får  tillräcklig med  information  i samband med beslutsprocessen. Om 
inte tillräckligt med information finns är det upp till var och en att skaffa sig den. Han säger 
att det  är många  gånger  som  informationen  som  finns  tillgänglig  vid  tillfället  är bristfällig 
men att då får han komplettera den befintliga  informationen med rätt  information. Jörgen 
upplever att bättre beslut fattas om tillgången på information är stor, men menar samtidigt 
att det är upp till beslutsfattaren att sortera den tillgängliga  informationen så att den som 
verkligen är relevant kommer fram och används som grund för beslutet. 
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5. Analys 
I  detta  kapitel  analyserar  vi  den  empiri  som  vi  har  samlat  in  och  jämför  den  mot  vår 
teoretiska referensram. Vi kommer att följa upplägget av den teoretiska referensramen i den 
mån det är möjligt. 
 
5.1 Beslutsfattandet 
Det går att se att de vanligaste  förekommande ekonomiska besluten  som  respondenterna 
ställs  inför är av skiftande karaktär. Två stycken av respondenterna anger att de vanligaste 
förekommande  besluten  de  behöver  ta  ställning  till  är  olika  former  av  logistik  frågor  till 
exempel  lagerhållning, olika  inköpsfrågor samt om de har rätt underleverantörer. Sedan är 
det beslut som skiljer sig åt som anges vara de vanligaste frågorna som de måste ta ställning 
till  exempel  hur  framtiden  kommer  att  se  ut, marknadsföringsfrågor  och  räkna  på  olika 
offerter. Frågorna som beslutsfattarna får ta ställning till är av varierande karaktär allt från 
logistikfrågor till mer omfattande ekonomiska beslut. Med detta går det att dra paralleller till 
Brunsson & Jönsson (1978) teori som menar att det finns många olika typer av beslut att ta 
ställning till.  
 
Vid beslutsfattande agerar respondenterna lite olika. I teoridelen behandlades hur rationella 
beslut  fattas.  Brunsson  (1982),  Clemen  (1991),  Mintzberg  (et  al.  1976)  menar  att 
beslutsfattare  som  vill  fatta  rationella  beslut  ska  göra  noggranna  analyser  av  situationen, 
göra en avvägning över de konsekvenser som de olika alternativen ger för att sedan välja det 
mest  fördelaktiga  alternativet.  Respondent  alfa  menar  att  för  att  skapa  sig  ett  besluts 
underlag använder han  inget skriftligt material och tar oftast  inga specifika kontakter  inför 
beslut, utan den mesta  informationen hämtas  ifrån muntliga källor. En helhets bedömning 
av  den  muntliga  informationen  samt  magkänslan  är  avgörande  för  beslutet.  Tre  av  de 
företag som vi  intervjuade menar att magkänslan har en avgörande roll  i beslutsfattandet. 
När beslut  fattas  i dessa  företag utvärderas  inte  informationen och de olika alternativ som 
finns,  enligt  den  rationella  beslutsprocessen  ska  alla  olika  alternativ  identifieras  och 
utvärderas. Vid en  jämförelse med den teoretiska modell för rationellt beslutsfattande och 
hur beslutsprocessen  i  företag alfa, beta och Trisco AB beskrivs är det svårt att göra några 
kopplingar mellan  teorin och deras beslutsfattande då beslutfattande  i dessa  företag ofta 
baseras på magkänsla. 
 
Grafix ger oss ett exempel på hur beslutsfattandet går till. Beslutsprocessen i detta exempel 
går att härleda till vissa av delarna  i modellen för rationellt beslutsfattande. De nämner att 
om de ska tillverka en ny produkt så bestäms ett syfte och ett mål med den nya produkten, 
olika  tillverkningsalternativ  identifieras,  alternativen  jämförs med  varandra och  leverantör 
för komponenterna till produkten väljs ut. När detta är gjort  fattas beslut om de ska börja 
tillverka den nya produkten. I beslutsprocessen i de övriga företagen som nämndes tidigare 
var  det  svårt  att  göra  kopplingar  till  vad  Brunsson  (1982);  Clemens(1991)  anser  vara  ett 
rationellt beslutsfattande,  i Grafix:s  fall går paralleller att dras  till några av de olika stegen 
som den teoretiska modellen behandlar.  
 

~ 27 ~ 

Likheter mellan vad Ekanem & Smallbone (2007) säger om vad som är viktigt för ett företags 
överlevnad kan ses hos speciellt företag Beta, beslutsfattaren  i företag Beta menar på hans 
tidigare  intjänande erfarenheter har haft stor betydelse för företagets överlevnad. Ekanem 
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&  Smallbone  säger att en  företagsledares erfarenheter är en  viktig  komponent  för att ett 
företag ska överleva på lång sikt. 
 
Det går att se skillnader mellan de olika företagen  i vår studie och deras tillvägagångssätt  i 
beslutsprocessen.  Vissa  använder  sig  av  instinktiva  processer  och  subjektiv  information 
medan andra använder sig av rationella och bestämda processer samt objektiv information. 
Sedan  finns  även de  som  använder  sig  av en blandning  av både  rationella och  instinktiva 
processer. Detta stämmer överens med vad Nutt (1979) säger om hur  individer går tillväga 
vid  beslutsfattande.  Bilden  nedan  illustrera  i  vilken  utsträckning  företagen  i  vår  studie 
använder  objektiv/subjektiv  information  och  instinktivt/rationella  processer  vid  sitt 
beslutsfattande.    
 
 

 

Objektiv information Instinktiva processer

Rationella processerSubjektiv information

Trisco 

Grafix 

Alfa

Beta 

Trisco

Alfa

Beta

Grafix

Figur 5:  Inplacering av  företag utifrån  Information och Processer vid beslutsfattande. Egen 
design 
 
5.2 Information och informationskällor 
Den  indelning  som Mintzberg  (1994) gör av  information, då han delar upp  information på 
hård och mjuk  information  kan  användas  för  att  se  vilken  typ  information  som  företagen 
använder  sig  av.  Företagen  Trisco,  Grafix  samt  alfa  använder  sig  av  information  som 
ekonomisystemet genererar. Det är främst resultat och balansrapporter som de använder sig 
av  för  att månadsvis  följa  upp  den  ekonomiska  situationen. Häckner  (1985)  kategoriserar 
hård  information som sådan  information finns form av siffror och symboler till exempel ett 
datasystem men även  information som tas emot muntligt från revisorn. Denna  information 
som dessa  företag  använder  sig  av  kan med  stöd  av Häckner  (1985) betecknas  som hård 
information. De företag i vår studie som hyr in hjälp för bokföringen motar den ekonomiska 
informationen från sin revisor i både muntlig och skriftlig form.     
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Den största delen av  informationen som samtliga av företagen  i vår studie använder sig av 
kommer ifrån olika muntliga kontakter till exempel kunder, leverantörer, fika raster, luncher 
samt olika personer som är verksamma  i branschen. Detta kan härledas  till vad Mintzberg 
(1994) benämner som mjuk information. Den mjuka informationen i detta fall den muntliga 
informationen är den dominerande  informationen vid beslutsfattandet. Detta kan bero på 
att det är den information som är lättillänglig och sällan ifrågasätts, det går att finna stöd för 
detta i Mintzberg:s teori om mjuk information  
 
De studerade  företagen upplever att de hittills har haft  tillräckligt med  information  för att 
fatta beslut. Samtliga företag anser att det går att skaffa sig  lämplig  information  i samband 
med beslutsprocessen. Sedan är det upp till  individen som ska  fatta beslutet att söka  fram 
rätt  information  och  att  bearbeta  den.  Trisco  menar  att  när  beslutet  är  fattat  på  den 
information som beslutsfattaren har samlat in blir utfallet ibland rätt och ibland fel. Samtliga 
företag i studien anser att beslutsfattare inte fattar bättre beslut per automatik bara för att 
det finns tillgång till mycket information. Det företagen upplever med informationsmängden 
kopplat  till  beslutsfattandet  stämmer  väl  överens  med  den  tidigare  forskning  om 
informationsmängd kontra beslutsfattande som stöds av Driver och Mock (1975).  
 
Enligt Marriot och Marriot (2000) använder sig många småföretag sig i stor grad av hjälp från 
redovisningsbyråer i det ekonomiska arbetet. Detta framgick tydligt i vår studie där samtliga 
av de fyra studerade företagen använde sig av hjälp från redovisningsbyråer i samband med 
det  ekonomiska  arbetet.  Vi  ser  ett  tydligt  samband mellan  Kayes  (1995)  teorier  och  de 
informationens källor som studiens företag anser vara viktiga.  
 
5.3 Ekonomisystemet som informationskälla 
Den  information  som  företagen  använder  sig  främst  av  ur  ekonomisystemet  är 
resultatrapporter och balansrapporter. Det skiljer sig en del åt hur de olika  företagen  i vår 
studie använder  informationen  från  rapporterna. Vissa av  företagen använder  rapporterna 
för  att månadsvis  följa  upp  hur  verksamheten  utvecklas, medan  vissa  av  företagen  inte 
använder  sig av dessa mer än en gång per år. Ett av  företagen  i  studien använder endast 
dessa  rapporter  i  samband med  bokslut.  Enligt  Johansson  och  Roots  (1984)  används  den 
information som redovisningen och rapporter tillhandahåller  för att  jämföra  informationen 
som den planering  företaget gjort grundar sig på mot den  information som grundar sig på 
redan  inträffade  händelser.  Företaget  Beta  som  endast  tar  till  sig  information  från  dessa 
rapporter en gång per år kan gå miste om värdefull information under årets gång.  
 
Theoren  (1995)  menar  att  användning  av  ekonomiskarapporer  kan  associeras  med 
beslutsmodellens andra och tredje steg till vis del. Dessa rapporter kan ge stöd i utvärdering 
av olika handlingsalternativ och i processen att ta fram olika alternativ (ibid). De studerande 
företagen använder främst den ekonomiska  informationen  i uppföljningssyfte, och  i väldigt 
liten utsträckning i samband med beslutsprocessen. Företagen i vår studie menar på att om 
de använder den ekonomiska informationen utgår de från framför allt resultatrapporten och 
balansrapporten, men de menar på att den största delen av deras tid vid ekonomiska beslut 
ägnas åt de informella kontakterna istället för den formella informationen.      
 
De flesta av studiens företag ser fördelar med ekonomisystemet. Det är enkelt och smidigt 
och går att få ut informationen snabbt, och anpassad till företagets behov. Trisco och Grafix 
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menar att det är mycket viktigt med uppföljning av den ekonomiska informationen för att se 
hur  det  har  gått  för  företaget  under  perioden.  Trisco  använder  sig  i  viss  mån  av 
projektredovisning  för  att  kunna  följa  upp  olika  projekt  som  företaget  arbetar med.  De 
använder bara projektuppföljning löpande vid deras större projekt. Företaget Alfa följer upp 
den ekonomiska informationen en gång i månaden men främsta syftet med uppföljningen är 
att se hur råvaruåtgången har förändrats under perioden. Detta stödjer Johansson och Roots 
(1984)  teori  som  menar  att  den  information  som  kan  plockas  ut  ur  redovisningen  kan 
användas  i viss del vid efterkalkyleringen. Men även att  redovisningen  i ekonomisystemet 
grundar sig på utförda händelser, ex ett utflöde av resurser som till exempel som i Alfa:s fall 
där huvudsyftet med att månadsvis följa upp är att se på råvaruåtgången. Ur studien går det 
se att Trisco jämför den kalkylerade kostnaden för de större projekten med den ekonomiska 
information som de tar ut en gång per månad ifrån ekonomisystemet. Även Grafix följer upp 
sin  verksamhet månadsvis  för att  se hur den går.  I Grafix och Trisco upprättas en budget 
varje  år,  budget  jämförs  månadsvis  mot  resultatrapporterna.  De  menar  även  att  deras 
budget är en form av resultatbudget. Jämförelsen görs för att kunna se om det finns några 
avvikelser  mellan  det  verkliga  värdet  och  det  budgeterade  värdet.  Detta  stödjer  vad 
Bergstrand och Olve (1992) anser vara ett av de viktigaste syftena med budgetuppföljning.  
 
Företagen  använder  i  stor utsträckning  sig  av hjälp  från  revisionsbyråer  i det  ekonomiska 
arbetet. Marriot  och Marriot  (2000) menar  att  den  hjälp  som  revisionsbyråerna  erbjuder 
ofta  är  anpassad  efter  krav  från  myndigheter  och  lagtexter,  och  är  således  inte  alltid 
anpassad efter företagets behov. Detta stöds av hur Trisco:s ekonomisystem är utformat, då 
Trisco menar att deras ekonomisystem är anpassat efter de krav som myndigheterna ställer 
på  den  ekonomiska  informationen.  Trisco  menar  även  att  bokföringen  är  bra  och  att 
riktlinjer måste  finnas  för  att  företag  ska  fungera  och  att  externa  intressenter  ska  kunna 
kontrollera  företagen. Grafix  samt  Alfa  hyr  ut  bokföringsdelen  till  revisionsbyråer medan 
Beta och Trisco sköter den löpande bokföringen själva.    
 
Grafix  räknar  ut  kostnader  och  vad  de  kan  sälja  en  produkt  för,  vad  kunden  är  villig  att 
betala. Företag Beta använder sig av erfarenhet när de ska räkna på ett  jobb, de vet vilken 
material  åtgång  och  hur  många  timmar  det  tar  att  producera  produkten  samt  vilka 
omkostnader de har  för det. Trisco har ungefär ett  liknade tillvägagångssätt som  företaget 
Beta när de räknar på olika produkter. De underlag  företagen använder sig av är mer eller 
mindre en sammanställning kostnader för produkten som de ska producera stämmer in med 
vad Ax och Kullvèn (2005) tar upp om produktkalkyler stämmer  in på flera av våra företag.
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6. Slutsatser och Diskussion 
I  detta  kapitel  presenterar  vi  våra  slutsatser  som  vi  har  kommit  fram  till,  vi  diskuterar 
resultatet av  studien och hur  företagen använder  informationen  från ekonomisystemet vid 
beslutsfattandet  samt  vilka  andra  informationskällor  som  är  viktiga.    Avslutningsvis 
presenterar vi förslag till fortsatt forskning.  
 
Att  små  företag är beroende av att den  som  fattar beslut  fattar goda beslut  som  främjar 
organisationens mål och syften är ett odiskutabelt faktum. Det är uppenbart att om en ägare 
eller  chef  i ett  litet  företag  fattar ett  felaktigtbeslut kan det äventyra hela verksamhetens 
fortsättning. Det är därmed viktigt att beslutsfattaren har  tillgång  till  relevant‐,  tillräckligt, 
rätt  information  samt  att  beslutfattaren  har  de  kanaler  beslutsfattaren  hämtar  in 
informationen är de rätta. Syftet med studien var att se vilken information som företagen får 
från  sitt  ekonomisystem  och  hur  denna  information  användes  i  samband med  beslut.  I 
undersökningen ville författarna även se om det finns andra viktiga  informationskällor som 
kompletter den information som företagen får från sitt ekonomisystem. 

I studien framgår det att de flesta av de studerade företagen lägger väldigt liten tyngd vid de 
ekonomiska  rapporterna  som  de  får  från  sitt  ekonomisystem  i  samband  med 
beslutsfattandet. Samtliga studerade  företag använde sig av SPCS ekonomisystem, vissa av 
dem  skötte  bokföring  själva  medan  några  hyrde  ut  bokföringen  till  revisionsbyråer. 
Författarna fick bekräftat det som förutspåddes innan studien påbörjades, att det ända som 
ingick i småföretagens ekonomisystem är bokföring, detta fick författarna bekräftat av ett av 
företagen som menade att det är de utför detta på grund av att lagstiftningen kräver att det 
finns.  

De  ekonomiskarapporter  som  företagen  använder  sig  av  är  främst  resultatrapporter  och 
balansräkningar. Ett av företagen tog även ut projektrapporter för de större projekten som 
de arbetade med för att löpande följa upp dessa projekt. Tre av de studerade företagen i vår 
undersökning  följde  upp  sin  verksamhet  månadsvis  med  hjälp  av  resultatrapporter  och 
balansräkningar.   Det  företag som  inte gjorde någon uppföljning under året riskerar att gå 
miste om viktig information som de ekonomiska rapporterna kan ge. Företaget ser i slutet av 
året hur resultatet blev, men då de  inte har följt upp ekonomin  löpande under året, går de 
miste om chansen att upptäcka värdefull  information som de ekonomiska rapporterna kan 
ge. Genom vår  studie har  vi  kommit  fram  till att om  företagen  skulle  följa upp ekonomin 
frekvent skulle de kunna identifiera många problem och möjligheter i ett tidigt stadium och 
hinna reagera på de varningssignaler som de ekonomiska rapporterna kan ge. 

Studien visar att ekonomisystemen som företagen använder sig av i dagsläget är begränsade 
i stort sett till att enbart  innehålla bokföring. Studie visar även att företagen använder den 
formella  informationen  som  ekonomisystemet  generar  främst  i  uppföljningssyfte,  här  ser 
undersökarna  stor  potential  att  utveckla  systemet.  Genom  föregående  resonemang  visar 
studien på att det är viktigt att utforma  informationen till mer användarvänlig  information 
för  att  det  ska  vara  lättare  att  använda  sig  av  den  vid  företagets  ekonomistyrning  av 
företaget  samt  även  som  underlag  vid  beslutsfattande  inom  organisationen.  Företagen 
använder  sig  i  väldigt  liten  utsträckning  av  ekonomisystemet  som  helhet,  för  att  öka 
användandet  och meningsfullheten  av  informationen  som  de  får  från  sitt  ekonomisystem 
borde den kunna anpassas mer efter deras behov och göra den mer användarvänlig och inte 
bara anpassa den efter den information lagen kräver att det finns.  
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Ett  sätt  att  öka  användandet  av  ekonomisystemet  skulle  kunna  vara  att  integrera 
budgeteringen  i  deras  ekonomisystem.  Detta  skulle  kunna  medföra  att  det  förenklade 
processen  vid  uppföljningen  av  budgeten  men  även  leda  till  att  informationen  från 
ekonomisystemet  skulle  kunna  anpassas mer  efter  företagens  informations  behov.    Den 
produktkalkylering som  förekommer  i de undersökta  företagen är av varierat slag. Studien 
visar på att  inget av  företagen har något  speciellt  system  för produktkalkylering, några av 
företagen  menar  att  de  går  på  magkänsla  och  erfarenheter  då  det  gäller 
produktkalkyleringen. Det  resonemang som  fördes beträffande att  integrera budgetdelen  i 
ekonomisystemet  går  att  föra  även  på  produktkalkyleringen.  Att  integrera 
produktkalkyleringen  i  ekonomisystemet  skulle  öka  den mängd  information  som  samlas  i 
systemet. Genom att  integrera dessa delar  i ekonomisystemet kan vi se genom studien att 
företagen  skulle på ett enkelt  sätt  få en överblick över verksamheten och att de  skulle bli 
”tvingade” att anpassa informationen mer efter deras egna behov.  

En slutsats som undersökning visar på är att om företagen hade  informationen mer samlat 
och  lättillgänglig  som  ett  ekonomisystem  där  budget,  kalkylering  och  redovisning  ingick 
skulle  det  öka  användandet  av  informationen markant.  Den  information  som  företagen 
skulle  få  ur  ett  ekonomisystem  som  samlade  budget,  kalkylering  samt  redovisning  skulle 
generera information som skulle utgöra en god bas för beslutsfattande i företagen.  

Studie  visade  att  det  är  främst  informell  information  som  företagen  använder  sig  av  vid 
beslutsfattande.  Personliga  kontakter  menar  företagen  är  avgörande  för  deras 
beslutsfattande,  och  att  det  ägnas  absolut  mest  tid  till  detta  framför  de  ekonomiska 
rapporterna  vid  beslutsfattande.  Studien  visade  på  att  om  företagen  skulle  ha  ett 
ekonomisystem vars  information var anpassad efter det behov  företaget har, skulle tillföra 
betydligt mer än vad företagen menar att det gör i dagsläget. I stället för att informella källor 
dominerar  vid  beslutsfattande  skulle  den  formella  informationen  kunna  användas  som 
underlag i större utsträckning än vad den används idag. Vid mer meningsfull information från 
ekonomisystemet är det möjligt att  fördelning mellan vilken  information  som används vid 
beslutsfattande skulle balanseras mer. Istället för att det nästan uteslutande används endast 
formella  informationen  vid  beslutsfattande  är  det  möjligt  att  mer  av  den  formella 
informationen skulle användas, undersökarna tror att det är nödvändigt att använda sig av 
information  från både de  informella och de  formella källorna vid beslutsfattande men att 
detta ska ske med en god balans så dessa kompletterar varandras brister. 

Med det ovanstående resonemanget anser vi oss ha svarat på det uppställda syftet i början 
av arbetet  

 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under  studiens  gång  har  vi  funnit  att  användandet  av  information  både  från 
ekonomisystemet och från andra källor är ett komplext och stort område, kombineras detta 
område  dessutom med  beslutsfattande  blir  det  än mer  komplext.    Vi  har  under  tiden  vi 
skrivit  denna  uppsatts  stött  på  olika  infallsvinklar  inom  detta  område  som  skulle  vara 
intressanta att studera. 
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‐ Ett  förslag  är  att  göra en  fallstudie på  småföretag  för  att  se hur  användandet och 
utformningen  av  ekonomisystemet  påverkas  av  i  vilken  bransch  företaget  verkar 
inom. 

 
‐ Det skulle även vara intressant och titta på om det finns skillnader i användandet av 

ekonomisystemets  information  och  om  det  finns  skillnader  i  vilka  formella  och 
informella källor kvinnor och män använder sig av. 
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Muntliga Källor 
 Alfa, 2009‐05‐11 
Lars, Trisco AB, 2009‐05‐12 
Beta, 2009‐05‐12 
Jörgen, Grafix inredning AB, 2009‐05‐14 

 
Bilaga  
 
Intervjuguide  
Inledande frågor 
 Beskriv gärna ert företag lite kort 
När grundades företaget 
 
Hur många anställda hade ni från början jämfört med nu 
 
Vilken omsättning hade ni från början jämfört med nu? 
 
Ekonomisystemet  
Beskriv hur ekonomisystemet ser ut i ert företag 
Finns det någon ekonomisk rapport som du ofta använder? Hur? Varför? 
Konsulterar du någon medarbetare i företaget i samband med ekonomiska beslut?  
I  samband med  ekonomiska beslut  rådfrågar ni någon  extern person  (t  ex  andra  företag, 
banken, revisorer och familjemedlem)?  
Jämför  tiden  som  åtgår  till  att  använda  ekonomiska  rapporter med  tiden  som  ägnas  åt 
personliga kontakter i samband med ekonomiska beslut. Vilket ägnar du mest tid till? 
Finns  det  andra  informationskällor  som  du  anser  är  viktiga?  Varför  anser  du  dessa 
informationskällor viktiga? Hur mycket tid lägger du ner på dessa informationskällor? 
Utan  att  titta  på  de  ekonomiska  rapporterna  kan  du  då  bilda  dig  en  uppfattning  om  det 
ekonomiska resultatet? På vilka grunder? Kan du ge exempel på tillvägagångssätt? 
Tror du att din utbildning har påverkat vilken information som du föredrar? Hur?  
Tror du att dina erfarenheter har påverkat vilken information som du föredrar? Hur? 
Ekonomisystemets främsta fördelar vilka anser du dessa vara? Nackdelar? 
 
Beslutsfattande  
Kan du ge några exempel på ekonomiska frågor som du ofta får lov att ta ställning till?  
Beskriv hur du skapar underlag för beslut? 
Vilka kontakter tar du? 
Vilken skriftlig information används? 
Vilken muntlig information används? 
Vad överväger du vid värdering av handlingsalternativ? Vad är viktigast? 
Vilka personer (interna och externa)deltar i beslutsprocessen? 
Hur påverkar hjälpen från ovanstående personer beslutsprocessen?  
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Får du tillräckligt med information? Om tillgången på information är stor upplever du att du 
kan fatta bättre beslut? (frågan avser återkommande ekonomiska beslut).  
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