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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva om och hur små företag använder sig av 

redovisningsinformation vid utövande av styrning och beslutsfattande, samt vilka faktorer 

som påverkar användningen av redovisningsinformation. Små företag har begränsat med 

resurser för att kunna tolka och analysera redovisningsinformation, samtidigt som 

företagsledarens intresse, kunskap och erfarenhet påverkar hur informationen används. 

För att genomföra denna studie har empiriska data samlats in genom intervju med fyra 

små företag. I denna studie har det framkommit att redovisningens viktigaste funktion är 

att fungera som beslutunderlag och underlag för styrning av verksamheten. Detta sker 

genom att väcka uppmärksamhet för avvikelser mellan kalkylerat och verkligt utfall. 

Denna studie har dock visat på en stor spridning mellan användningen av redovisning vid 

beslut och styrning. 



  

Abstract 

The purpose of this thesis is to describe if and how small companies use accounting 

information in their management and decision-making, and which factors that affect the 

use of accounting information. Small companies have limited resources to be able to 

interpret and analyze accounting information, at the same time that the manager's interest, 

knowledge and experience affects how to use the information. For this study empirical 

data was gathered by interviewing four small businesses. The study show that the main 

function of accounting is to act as basis for decisions and for control of the business. This 

works by bringing discrepancies between the calculated result and the real outcome to the 

managers attention. However, this study has shown that there is a large spread between 

the use of accounting for decision making and control. 
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1 Inledning 
 

I kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund och problem som mynnar ut i syftet, kapitlet 

avslutas med definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrningens utveckling startade i början av 1800-talet, motivet till detta var att 
uppnå en bättre styrning och effektivare produktion, som i sin tur skulle ge 
konkurrensfördelar (Källström, 1990, s13). Ekonomi definieras som hushållning med 
begränsade eller knappa resurser. Arbetskraft, kunskap och information är exempel på 
resurser som företag arbetar med. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005, s 14). Styrning är en 
avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare och handlar om att få 
företaget att sträva mot uppställda mål. De insatser som utförs för att nå mål av 
ekonomisk karaktär, kallas ekonomistyrning. (op cit, s 59). Behovet av styrning uppstår 
då en organisation delas upp i flera olika delar som ska samverka så att den totala 
organisationens syfte och mål förvekligas (Källström, 1990, s 31). Ekonomistyrning är en 
viktig del av företagsledarens dagliga arbete och för att kunna styra verksamheten mot de 
ekonomiska målen krävs ekonomisk information, ekonomisk information tas fram genom 
redovisning (Andersson, 1995). Redovisningens huvudsyfte är att ta fram ekonomiska 
rapporter över företagets verksamhet. Dessa ska hjälpa företagsledningen att styra mot de 
uppsatta målen (Andersson, Ekström, Gabrielsson, Jansson, & Tengling, 2003, s 12). 
Redovisningen indelas i extern redovisning som är lagstadgad och de avsedda mottagarna 
är företagets finansiärer, och intern redovisning, där de avsedda mottagarna är chefer på 
olika nivåer i företaget (Nationalencyklopedin, 2008a). Den interna redovisningens 
huvudsakliga syfte i företaget är att den skall tillgodose ledningens behov av underlag för 
ekonomistyrning och beslutsfattande i verksamheten. (Edenhammar & Thorell, 2005, s 
15; Källström, 1990, s 19). Ekonomisk information är sådan information som en 
rapportmottagare uppger att han faktiskt använder i samband med ekonomisk styrning 
(Thorén, 1995, s.20). Många av de teorier och verktyg som finns idag är inriktade på 
stora företag och frågan som många ställer sig är om samma teorier går att använda på 
små företag (Andersson, 1995) som i denna studie definieras som företag som 
sysselsätter under 50 anställda. 

1.2 Problemdiskussion 

För att uppnå lönsamhet i ett företag krävs styrning av verksamheten och en nödvändig 
förutsättning för denna styrning är ekonomisk information. (Nationalencyklopedin, 
2008b). Den främsta källan till intern företagsekonomisk information är den interna 
redovisningen (Källström, 1993, s 48). Genom utveckling av den interna redovisningen 
får beslutfattare information som underlag för att kunna fördela sina resurser (Källström, 
1990, s13). Antagandet att rapporter kan ge betydelsefullt stöd vid beslutsfattande spelar 
en dominerade roll i redovisningsforskning och antagandet anses ha rötter i beslutsteori 
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då informationen gör det möjligt att reducera osäkerhet gällande konsekvenser av 
framtida beslut (Thorén, 1995, s 87).  
 
Redovisningen har flera olika funktioner och man kan skilja mellan redovisningens legala 
roll samt dess beslutroll, vilket motsvarar den externa och interna rollen. Om 
redovisningen har en beslutsroll utgör den en del av ett beslutsunderlag för att ingå någon 
form av kontrakt. Har redovisningen istället en legal roll är syftet att rätta sig efter 
lagstiftningen eller kontrakt som redan har ingåtts (Smith, 2000, s 23). Den allmänna 
efterfrågan på redovisningstjänster drivs fram av de reglerade kraven på ekonomisk 
information (Marriott & Marriott, 2000). Lagar och förordningar är inte alltid anpassade 
efter det lilla företagets situation med mindre resurser och pengar. Därför påverkas små 
företag mer negativt i och med den lagstadgade rapporteringen, än vad stora företag gör. 
(Keasey & Short, 1990). 
 
Då många ägare till små företag inte besitter de finansiella kunskaperna som krävs, har de 
svårigheter att ta till sig den ekonomiska informationen. Konsekvenserna av detta är att 
små företag inte får ut något mervärde av redovisningen samt att de inte utnyttjar den 
informationen i sin styrning av företaget (Marriott & Marriott, 2000). Detta skulle 
förbättras genom att ta fram denna information oftare, snabbare och på ett för företagen 
mer användarvänlig sätt. Då skulle ägaren förstå den producerade informationen och 
företagets prestation öka (ibid). En anledning till att små företag har svårt att överleva 
kan vara brist på ekonomisk kunskap hos företagsledaren (Andersson, 1995) och dåliga 
kunskaper i styrning av företagsledningen. En stor del i detta anses bero på bristfällig 
såväl kompetens som användning av redovisningsinformation (Wichmann, 1983). 
Användningen av redovisningsinformation anses, enligt Wichmann, vara nyckeln till små 
framgångsrika företag (ibid). 
 
Företagsledare i små företag är inblandade på alla nivåer av beslut och därför kommer 
besluten att baseras på många olika faktorer. Det finns dessutom en begränsad möjlighet 
att behandla all information och därför baseras ofta besluten på information utifrån vaga 
samspel mellan de faktorer företagsledaren väljer att behandla. (Rice & Hamilton, 1979). 
Redovisning i små företag ska kunna användas till att göra bedömningar och ta beslut. 
Många beslut baseras på samlad erfarenhet, intuition eller gissningar, istället för rationellt 
beslutsfattande. (Mårtensson, 1983, s 4 ). Små företag har begräsad kapacitet att tolka och 
analysera värdet av informationen som finns tillgänglig för beslutfattaren och därför 
smyger det sig in många kritiska element i beslutprocessen. (Rice & Hamilton, 1979). 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att: från ett ledningsperspektiv beskriva om och hur små 
företag använder sig av redovisningsinformation vid utövande av styrning och 
beslutsfattande. 
 
Delsyftet med uppsatsen är att: beskriva vilka faktorer som påverkar användningen av 
redovisningsinformationen. 
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2 Metod 
 

Kapitlet inleds med en redogörelse av de synsätt och tillvägagångssätt jag har utgått 

ifrån i denna studie. Därefter förklaras valet av fallstudieobjekt och tillvägagångssättet 

för data- och empiriinsamlingen. Slutligen förs en diskussion om metodproblem och hur 

analyskapitlet tagits fram. 

 

2.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att se om och hur små företag använder sig av 
redovisningsinformation vid utövande av styrning och beslutsfattande och vilka faktorer 
som påverkar användningen. Det finns tre olika metodsynsätt, dessa synsätt är analytiskt-, 
system- och aktörsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994, s 65). Jag har använt mig av 
aktörsynsättet för att få en helhetsbild av de enskilda företagens verklighetsbilder. 
Aktörsynsättet passar väl ihop med kvalitativ forskning, en deduktiv ansats och med 
fallstudien och dess intervjuer. I aktörsynsättet är man inriktad på att förstå sociala 
sammanhang, ur aktörernas synvinkel, som baseras på en dialog med aktörerna. Inom 
aktörsynsättet talar man om att förstå något snarare än att förklara. Man vill förstå 
helheten utifrån de enskilda aktörernas verklighetsbilder och aktörsynsättet strävar efter 
att utveckla förståelse i samspelet med aktörerna. (op cit, s 65 ff). 

2.2 Undersökningsansats 

Jag har genomfört en fallstudie då jag ville studera hur små företag egentligen använder 
redovisningsinformation och för att få underlag till detta krävdes en djupgående 
undersökning. Genom fallstudien fick jag en djupare förståelse, studera en specifik 
företeelse och slutligen kunde jag dra slutsatser av den. Fallstudien inriktar sig på en 
undersökningsenhet och studerar den i detalj för att kunna klarlägga komplexiteten i en 
given situation. (Denscombe, 2000, s 41 ff). Fallstudier passar bra för småskalig 
forskning, vilket också associeras med kvalitativ forskning. Min undersökning är 
kvalitativ då undersökningen är förklarande, detaljerad och djupgående samt att 
undersökningen involverar få människor eller situationer. Kvalitativ forskning bygger på 
att omvandla det som observeras, rapporteras och registreras till ord. (op cit, s 204 ff).  
 
Det första jag gjorde var att samla teoretisk information kring mitt problemområde 
därefter samlades empirin in för att kunna jämföra denna med teorin och se om det 
stämde överens med verkligheten. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med en deduktiv 
ansats. (Jacobsen, 2002, s 34). 

2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien började med att jag tog del av relevant litteratur inom det valda 
ämnesområdet, för att skapa en bredare kunskapsbas. Jag har sökt böcker, vetenskapliga 
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artiklar och rapporter genom Luleå tekniska universitets databaser, Lucia, Emerald 
Insight och Business Source Elite (Ebsco). Jag har även använt mig av Libris för att hitta 
böcker från andra bibliotek. Denna typ av informationsinsamling kommer inte direkt från 
källan utan baserar sig på information från tidigare forskning. Informationen har därför 
insamlats för ett annat ändamål och med andra frågeställningar än vad forskaren har, 
denna information kallas sekundärdata (Jacobsen, 2002, s 153) och redovisas i 
teorikapitlet. 
 
Sökorden som användes vid litteraturinsamlingen var: management, control, financial 
control, financial accounting, management accounting, functions of accounting, 
organisation, decision making, small business, small enterprises, rational decision 
accounting, information, communication. Jag använde mig av trunkering och 
sammansättningar av orden på såväl svenska som engelska.  

2.4 Urval 

Företagen i undersökningen har valts ut då de passade in på min definition av små 
företag. Valet av företag gjordes slumpmässigt och jag utgick från Affärsdatas siffror på 
antalet anställda vilket innebär att antalet anställda kan både ha ökat och minskat 
eftersom antalet anställda var från 2005-2006. Jag har valt producerande- och 
tjänsteföretag med mellan 20-50 anställda som inte ingick i någon koncern. Motivet till 
detta är att om koncernförhållande föreligger förändras förutsättningarna för redovisning 
och styrning. I många fall är ekonomisystemen i hög grad centraliserade och 
dotterbolagen tvingas rätta sig efter koncernens riktlinjer. Genom att använda mig av 
Affärsdata när jag sökte lämpliga företag kunde jag söka bland företag inom mitt 
närområde, detta för att det skulle vara möjligt att genomföra personliga intervjuer. Då 
jag valt små företag för min undersökning intervjuade jag företagsledaren eller annan 
anställd i företaget med likvärdig kunskap inom området. 
 
Jag valde fyra företag för min undersökning då jag tyckte det var ett lämpligt antal för att 
kunna se skillnader och likheter samt jämföra mönster. Hade antalet varit färre hade 
kvalitén på studien försämras eftersom materialet att jämföra med blivit allt för litet men 
med fler företag i undersökningen hade tidsåtgången blivit för stor och studien hade blivit 
mer av en kvantitativ undersökning, och detta var inte min avsikt då jag ville gå på 
djupet. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer används när man vill samla in mer detaljerad information från ett mindre antal 
aktörer. Det finns argument som talar för intervjuer när undersökningen inrymmer frågor 
som kan uppfattas som känsliga. Dessa kriterier låg som grund för beslutet att använda 
intervjuer som datainsamligsmetod. (Denscombe, 2000, s 132). Det finns tre sätt att 
genomföra intervjuer på: strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Jag har använt 
mig av en semistrukturerad intervju eftersom den är flexibel. Då den tillåter den 
intervjuade att utveckla sina tankar, idéer och synpunkter är detta en bra metod för denna 
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undersökning. Den semistrukturerade intervjun inbjuder också till undersökningar som 
utforskar personliga erfarenheter och känslor. (Denscombe, 2000, s 134 f). Det vanligaste 
sättet att genomföra semistrukturerade intervjuer är genom personliga intervjuer. Vid en 
semistrukturerad intervju har intervjuaren en färdig lista med frågor och ämnen som ska 
besvaras (op cit, s 134 ff). Jag gjorde en färdig intervjuguide som användes vid alla 
intervjuer och jag hade inställningen att vara flexibel gällande frågornas ordningsföljd 
och lät den intervjuade utveckla sina uttalanden. Intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte 
eftersom det underlättar när man talar om känsliga ämnen. 
 
Denna insamlingsmetod kallas primärdata och innebär att forskaren samlar in 
informationen för första gången samt att den är skapad för dennes problemställning 
(Jacobsen, 2002, s 152), primärdata redovisas i empirikapitlet. 

2.5.1 Genomförande 

Företagen kontaktades via telefon där jag berättade vem jag var, syftet med studien, 
varför jag valt att intervjua just honom/henne och hur lång tid det kunde tänkas ta. 
Därefter frågade jag om de var villiga att ställa upp på en personlig intervju. Vid jakande 
svar bestämdes datum och tid, intervjun utfördes på företaget. Att kontakta företag i 
närområdet gjorde det enkelt att genomföra de personliga intervjuerna. Jag skickade ut 
intervjuguiden några dagar i förväg så att de kunde gå igenom frågorna. 
 
Intervjuerna genomfördes på avtalad tid på respektive företags kontor. Innan intervjuerna 
startade frågade jag om det gick bra att jag använde bandspelare, som ett komplement till 
mina anteckningar och mitt minne. Det gick bra för samtliga. Tiden för intervjuerna var 
avsatta till ca 45 min. Jag ansåg att den tiden var tillräcklig för att få svar på mina frågor 
och för att det inte skulle ta allt för stor tid i anspråk av den som intervjuades. Då det är 
svårt att föra en dialog och anteckna samtidigt använde jag mig till största del av 
bandspelaren för att kunna gå tillbaka när jag skulle sammanställa intervjun. Jag hade 
dock anteckningsblock för att kunna skriva ner en del viktig information. Då den 
intervjuade hade svarat på mina frågor fick denne tala fritt kring frågorna och ämnet. 
 
Samtliga intervjuer avslutades med en förfrågan om det gick bra att synliggöra 
respondentens namn och företag i uppsatsen, men eftersom inte alla önskade det så har 
jag valt att inte synliggöra något av företagen.  

2.6 Metodproblem 

Objektivitet, tillförlitlighet och validitet används för att motivera metoder och slutsatser 
(Denscombe, 2000, s 249). För att öka tillförlitligheten har intervjuguiden granskats av 
min handledare. Med uppdrag att säkerställa att frågorna svarade på min problemställning 
och höll sig innanför teorins ramar. Alla intervjuer genomfördes på liknande sätt och med 
samma frågeställningar. Genom att jag hade direktkontakt med respondenterna under 
intervjun kan data kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de 
samlas in (op cit, s 162). Intervjuguiden skickades till respondenterna i förväg, 
anledningen till detta var att de skulle hinna gå igenom frågorna samt för att kunna ge 
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mer ingående svar. Det finns risker med denna metod exempelvis att respondenterna kan 
hinna fundera ut svar som inte är deras egna eller att svaren inte blir lika spontana. För att 
öka trovärdigheten i svaren som jag fick av respondenterna ställdes därför följdfrågor. 
Detta för att försäkra mig om de visste vad de talade om och att de var insatta i ämnet. 
Jag jämförde också svaren mellan de olika respondenterna för att om möjligt kunna se om 
de hade uppfattat frågorna på likartat sätt och detta kunde man se att respondenterna gjort 
trots att de inte svarade likadant.  
 
Då det är svårt att samtidigt föra anteckningar, titta efter ickeverbal kommunikation och 
kontrollera att bandspelaren fungerade inriktade jag mig på att lyssna och därför fick 
bandspelaren en betydande roll under intervjuerna. Att använda bandspelare kan göra att 
den intervjuade känner sig hindrad att tala fritt med de flesta människor slappnar dock av 
efter en stund. (Denscombe, 2000, s 146). För att göra det lättare för respondenten 
började jag intervjun med allmänna frågor för att senare gå in på de personliga och mer 
känsliga frågorna. Respondenterna verkade inte besvärade av bandspelaren och några av 
dem hade gjort liknande intervjuer tidigare. Därför verkar frågorna ha besvarats på ett 
uppriktigt sätt. Genom att använda bandspelare minskade risken för oklarheter och att 
viktig information försummades.  
 
Det finns risk för att informationen mättas efter varje intervjutillfälle när samma 
frågeställningar används men eftersom alla respondenter hade olika erfarenheter och 
bakgrund gav samtliga nya infallsvinklar i problemområdet. 
 
Undersökningar som har gjorts om intervjuer visar tydligt att människor svarar olika 
beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. Det är i synnerhet 
intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur mycket information 
människor är villiga att ge och hur ärlig informationen är. Effekterna av forskarens 
identitet beror också på vilket typ av ämne som diskuteras och intervjuarens identitet får 
större betydelse desto känsligare karaktär frågorna har. (Denscombe, 2000, s 138). För att 
undvika dessa problem som kan uppkomma försökte jag inta en neutral hållning och vara 
försiktig i mina uttalanden under intervjun. 

2.7 Analysmetod 

Analys innebär att dela upp informationen som samlats in i olika delar, för att kunna 
överblicka materialet (Denscombe, 2000, s 281). Varje intervju har jag återgett separat 
för att lättare kunna klarlägga varje respondentens uppfattningar och tankar. För att finna 
likheter, skillnader, kopplingar och samband mellan det empiriska materialet och den 
teoretiska referensramen har jag i analyskapitlet jämfört det som var mest relevant för 
min studie och jag har dragit slutsatser för att besvara studiens syfte. 
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3 Redovisningens funktioner 
 

Den teoretiska referensramen har till syfte att ge läsaren en inblick i de teorier som är 

relevanta för studien. Först definieras redovisning och dess funktioner för att sedan 

belysa beslutsfattande och styrningens funktioner samt ekonomistyrningens innebörd. 

Kapitlet avslutas med en analysmodell över hur teorierna sammankopplas. 

 

3.1 Redovisningsinformation 

Många författare diskuterar olika användningsområden för redovisningsinformation, en 
del anser att redovisningen tänkta användning skiljer sig från den faktiska användningen. 
De avsedda funktionerna som nämns är rättvisande bild och neutral information 
(Gambling, 1977; Mellemvik, Monsen & Olson, 1988). Redovisning i praktiken har 
andra funktioner. I praktiken används redovisningsinformationen som beslutsunderlag, 
språk, experiment, för att delegera ansvar, legitimera beslut, väcka uppmärksamhet för 
speciella händelser, påverka makt och inflytande i organisationen, producera data och 
begränsa fel samt att underlätta problemlösning genom att tillhandahållande av 
information för att analysera problem. (Gambling, 1977; Hayes, 1983; Källström, 1990, s 
72; Mellemvik et al, 1988; Solomon, 1991). Det är förmågan att styra företag genom att 
använda sig av redovisningen vilket leder till antingen framgång eller misslyckande 
(Wichmann, 1983) . Detta innebär att redovisningsinformation kan användas på flera 
olika sätt beroende på situation och att alla funktioners slutliga uppgift är att vara ett 
verktyg för företagets styrning. För företagsledaren nödvändig information kan hämtas 
från olika källor (Earl & Hopwood, 1981). De ekonomiska rapporterna hämtas från 
redovisningssystemet och betraktas som rutinmässig och officiell information. Annan 
information hämtas från andra källor vilka inte är finansiell information, se figur nedan. 

Figur 1. Den blandade informationsprocessen. Efter Earl & Hopwood (1981). 

 
Jag kommer att behandla den praktiska användningen av redovisningen i fortsättningen 
av denna studie, med inriktning på beslutsfattande och styrning, detta belyses utifrån Earl 
och Hopwood´s fyrfältsmatris, se ovan. 

Rutinmässig 
information 

Icke Rutinmässig 
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Officiell 
information 

Icke officiell 
information 

Ekonomiska rapporter 

Egentillverkade 
underlag ex. intuition, 
bra att ha mappar 

Branschstatistik, 
konjunkturinstitutets 
rapporter 

Genom kontakter ex. 
vänner, affärsluncher  
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3.2 Redovisning 

Med redovisning menas registrering, bearbetning och rapportering av ekonomiska 
händelser. Syftet med företagets redovisning är att möjliggöra framtagande av relevant 
information exempelvis ekonomiska rapporter om verksamhetens ekonomiska resultat 
och ställning. Rapporterna ska hjälpa företagsledningen att styra mot de uppsatta målen 
(Andersson, Ekström, Gabrielsson, Jansson, & Tengling, 2003, s 12; Ax, Johansson & 
Kullvén, 2005, s 449). Att redovisningen ska vara relevant, innebär att informationen ska 
vara användbar för beslut (Smith, 2000, s 24). Vad som är relevant information beror på 
vem som är mottagaren av informationen, olika intressenter har olika behov av 
information. Redovisningen ska tillgodose alla intressenter, såväl externa och interna 
intressenter (ibid). Redovisningen till externa intressenter ska ge ekonomisk information i 
form av årsredovisning och andra externa rapporter. Till de interna intressenterna 
tillhandahålls en grund för beslutsfattande och styrning av verksamheten (Thomasson, 
Arvidsson, Lindqvist, Larsson, Rohlin, 2005, s 12-19). 
 
Man kan skilja mellan redovisningens beslutsroll och dess legala roll vilket motsvarar 
den interna och externa rollen. Om redovisningen har en beslutroll utgör den en del av ett 
beslutsunderlag för att ingå någon form av kontrakt. Om redovisningen har en legal roll 
är syftet istället att rätta sig efter lagstiftningen eller kontrakt som redan har ingåtts. 
(Smith, 2000, s 23). 

3.2.1 Extern och intern redovisning  

Den externa redovisningen syftar till att ge intressenter utanför företaget information om 
resultat för en viss period och vid en viss tidpunkt (Ax et al, 2005, s 450). Exempel på 
dessa intressenter kan vara långivare, kunder och leverantörer samt stat och kommun 
(Thomasson et al, 2005, s 16). Alla intressenter har olika informationsbehov och det är 
också troligt att informationsbehoven varierar mellan individer i en och samma grupp 
tillexempel beroende på deras redovisningskunskaper (Smith, 2000, s 17). Att ge 
information till externa intressenter är lagstadgat och det innebär att olika rapporter måste 
upprättas, en resultaträkning för perioden och en balansräkning för periodens sista dag. 
Den externa redovisningen är ett sätt att se på hela företagets verksamhet och hur dess 
förmögenhet har förändrats. (Ax et al, 2005, s 450).  
 
Den externa redovisningen används inte bara av de externa intressenterna, utan även av 
de interna intressenterna såsom företagsledningen, divisionschefer och resultatansvariga. 
Dessa intressenter har dock ett behov av ytterligare information, dels en mer detaljrik 
information men även annan information som de externa intressenterna inte får ta del av. 
(Ax et al, 2005, s 452). Den interna redovisningen är helt frivillig och anpassas därför 
helt utifrån företagets situation och dess informationsbehov. Informationen fungerar som 
underlag för beslut. Eftersom den interna redovisningen är frivillig tas den ofta fram när 
behovet uppstår och inte vid fasta tidpunkter. Till skillnad från den externa redovisningen 
behandlar den interna redovisningen delar av företaget och händelser inom företaget. (op 
cit, s 453). Att man fokuserar på olika delar av företaget gör bland annat att man kan 
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Extern redovisning 

· Externa och interna intressenter 
· Hela företaget 
· Obligatorisk 
· Utformas med hänsyn till lagar och 
rekommendationer 

· Visar resultat och ställning 
 

Intern redovisning 

· Intressenter inom företaget 
· Delar av företaget 
· Frivillig 
· Utformas med hänsyn de interna 
behoven 

· Ger underlag för beslutsfattande, 
uppföljning och planering av 
verksamheten 

 

erhålla en bättre styrning genom att följa upp verksamhetens olika objekt tillexempel 
resultaten för en viss produkt eller ett speciellt projekt. (op cit, s 454).  
 
Den interna redovisningen är en indelad i fyra steg. Först utförs en datainsamling där man 
samlar in information som ska hanteras i redovisningen och mycket av detta är redan 
gjort i den externa redovisningen. Sedan registreras och bearbetas informationen i steg 
två och tre. Rapportering och presentation är själva syftet med internredovisningen och 
när processen är slut kan man använda informationen för att bedöma utfallet av en 
verksamhet och ge de interna intressenterna underlag för bedömningar och beslut. (Ax et 
al, 2005, s 456 f). 

Figur 2. Jämförelse mellan extern och intern redovisning. Efter Ax, Johansson & Kullvén (2005). 

 
I denna uppsats kommer jag att ha både den externa och interna redovisningen i 
beaktning eftersom de tillsammans utgör den sammanlagda redovisningsinformationen.  

3.2.2 Användning av redovisningsinformation i små företag 

Det är ett tidskrävande arbete att upprätta en redovisning och ett större företag ser ofta 
fler fördelar med redovisningen än små företag (Keasey & Short, 1990). Bristande 
kunskap och möjlighet att tolka informationen hos små företag verkar vara det som gör 
att företaget inte ser samma användning för redovisningsinformationen som ett stort 
företag (Keasey & Short, 1990; Mårtensson, 1983, s 4). Desto mindre företaget är ju mer 
litar företaget på lättillgänglig information (Pleitner, 1989) såsom samlad erfarenhet och 
intuition (Rice & Hamilton, 1979). 
 
Många små företag har problem med informationshanteringen och detta beror till stor del 
på företagsledarens attityder. Företagsledarens attityd till informationsproblemet är 
beroende av intresse, kunskap och erfarenhet. Information är oerhört betydelsefull för 
beslutsfattande i små företag, men eftersom företagsledare i små företag oftast har 
tekniska kunskaper inom området men inte någon kvalificerad redovisningskunskap 
måste de inhämta kunskap om redovisning. (Pleitner, 1989). Alternativet till detta är att 
anställa välutbildad personal eller anlita expertis från redovisningskonsulter (Wichmann, 
1983), trots att resurserna för att köpa in en sådan tjänst ofta är små (Mitchell & Reid, 
2000). 
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Med hänsyn till de uppenbara höga kostnaderna för att tillhandahålla de små företagen 
information, är frågan hur de klarar av att nyttja och om de gynnas av informationen som 
de fått. Det viktiga enligt professionen är att göra informationen begripligt för de små 
företagen. Om informationen är lämpligt framställd kan den generera betydande 
ekonomiska och sociala fördelar för små företag då de i tid kan identifiera problem som 
kan komma att uppstå. (Mitchell & Reid, 2000). Kostnaderna som är associerade med att 
samla, organisera och upprätta information inför beslut måste rättfärdigas och de väntade 
fördelarna måste generera mer än kostnaderna (Simon, 1955; March, 1987). 
 
Det finns ett stort behov att uppmärksamma frågan om hur redovisningsinformationen 
kan förenklas och presenteras på ett mer användarvänligt sätt och i vilken form 
internredovisning ska upprättas i små företag. Frågor om företagets storlek, kapacitet och 
situation försvårar svaret på denna fråga. Inte bara typ av information och innehåll är 
viktig utan också dess presentationsform, liksom mottagarens kapacitet att förstå och 
använda informationen. (Mitchell & Reid, 2000). Många rapporter är så komplicerade att 
de inte används trots att de har en betydelsefull roll för företaget och i vissa fall måste de 
justeras för att kunna tolkas rätt (Wichmann, 1983). En annan begränsning i 
redovisningsinformationen är att den speglar vad som har hänt samtidigt som 
redovisningsinformationen syftar till att vara ett verktyg för den framåtriktade styrningen. 
Skälet till att redovisning ändå spelar en viktig roll är att genom det historiska mönstret 
kan man på bästa sätt se hur de företagsekonomiska processerna kan antas komma att 
fungera. På de operativa nivåerna i organisationen finns det ofta tillgång till annan 
information som bättre fyller funktionen som beslutunderlag. Det är dock vanligt att 
beslutsfattarna på operativ nivå ändå fattar sina beslut på redovisningsinformation 
eftersom de med hänvisning till denna lättare kan motivera sina beslut till överordnade. 
(Källström, 1990, s 73). 
 
Trots de problem som finns har det upprepade gånger påpekats ett positivt samband 
mellan redovisningsinformation och små företags prestation (Mitchell & Reid, 2000). 
Wichmann (1983) anser att nyckeln till små framgångsrika företag är just redovisningen. 

3.3 Beslut 

Centralt för beslutsprocessen och beslutfattaren är information och utan information går 
det inte att ta genomtänkta beslut (Källström, 1990, s 71). Information och 
kommunikation är två sätt att minska osäkerheten vid beslutsfattande (Skitmore, 
Stradling & Tuohy, 1989; Thorén, 1995, s 87). Den information som skickas mellan olika 
nivåer i företaget är att betrakta som enkelriktad kommunikation. Vid enkelriktad 
kommunikation är det viktigt att mottagaren är intresserad av att ta emot informationen 
(Sachs, 1976, s 14) och att mottagaren kan förstå informationen (Mellemvik et al, 1988). 
Detta kan ibland vara svårt eftersom det kan uppstå störningar mellan sändare och 
mottagare i form av åsikter eller attityder (Fiske, 1990, s 19 f).  

 
Figur 3. Kommunikationsprocessen. Sachs (1976). 

Sändare Mottagare 
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Information kan användas för att bestämma strategier för beslutsfattande. Kunskap som 
fås genom information är av stor betydelse. Det fungerar som stöd för beslutsfattare att 
känna igen och minimera osäkerhet och risk, då detta är ett problem i många 
organisationer (Skitmore et al, 1989). Beslutsfattande kan ses som hur enheterna i 
företaget väljer att hantera det ansvar de har fått inom ramen för sin ledningsnivå 
(Källström, 1990, s 70).  

3.3.1 Rationellt beslutsfattande 

Organisationer bildas för att uppnå mål varför beslutsfattandet i en organisation bör vara 
målinriktat och rationellt så att organisationen uppnår sina mål. Enligt Simons modell kan 
fulltständig rationalitet aldrig uppnås helt. Individers beslut är av olika skäl begränsat 
rationella och det gäller därför att utforma sina mål i organisationen så att man når målen 
trots den begränsade rationaliteten (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 60).  

 

 

Figur 4. Modell över beslutsfattande. Efter Edlund, Högberg & Leonardz (1999). 

 
Det traditionella sättet att se på beslutsfattande är att beslutsfattaren är rationell. Detta 
innebär att all information finns tillgänglig för beslut och därför har man också alla 
tänkbara alternativ till sitt förfogande. Dessutom anses människan vara nyttomaximerare 
detta gör att bästa möjliga alternativ väljs. (Simon, 1968). Vår förmåga att överblicka alla 
tänkbara alternativ är begränsad och detsamma gäller tiden vi har att analysera de olika 
alternativen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 387) och dess konsekvenser (March, 1987). 
Därför nöjer vi oss i de flesta situationerna med att fatta beslut som är tillfredsställande 
och varvid beslutsprocessen avslutas långt innan det bästa handlingsalternativet har 
identifierats. Vi väljer en tillfredställande lösning istället för den optimala lösningen. 
Orsaken till det icke rationella beslutsfattandet kan vara tidsbrist eller kostnader men kan 
även bero på bristande kunskap. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 60, 387).  

3.3.2 Underlag för beslutsfattande 

Mångsidigt övervägande är en viktig aspekt för en småföretagare i en beslutssituation. 
Beroende på företagets storlek är företagsledaren i stor omfattning involverad i den 
dagliga verksamheten och därför är han troligtvis också inblandad i alla nivåer av 
beslutsfattande. En svårighet som kan uppstå beträffande företagsledarens breda ansvar 

Enighet om mål 

Obegränsad 

rationalitet förutsätts 
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och vikten att behandla enkla, svåra, stora, små och ofta konkurrerande beslut gör 
företagsledaren tvingad att göra en hård avgränsning i dennes analyser. (Rice & 
Hamilton, 1979). I Rice och Hamiltons undersökning visade det sig att få beslut gjordes 
på underlag från en enda eller som mest två faktorer. Majoriteten av företagsledarna 
använde sig av tre eller fyra faktorer i dess beslutsfattande. Företagsledare nyttjar i 
huvudsak ett väldigt enkelt sätt till beslutsfattande och för små företag verkar den 
rationella modellen vara allt för arbetsam metod. För dessa beslutfattare är det den för 
tillfället den mest tillfredställande lösningen som eftersträvas och inte den optimala. 
(ibid). 
 
Det finns en starkt begränsad möjlighet att behandla, analysera och tolka värdet av 
informationen som finns tillgänglig. Besluten baseras ofta på information utifrån svaga 
samband mellan de faktorer företagsledaren väljer att behandla och därför smyger det sig 
in många kritiska faktorer i företagsledarens beslutsprocess. (Rice & Hamilton, 1979). 
Hög risk för felbedömningar uppstår vid beslutsuppgiften då den har hög svårighetsgrad, 
hög grad av osäkerhet och när omständigheterna medför hög grad av stress (Skitmore et 
al, 1989). Det rationella beslutsfattandets begränsningar kan grundas i brist på 
nödvändiga kunskaper, erfarenhet, brist på tid eller pengar (Rice & Hamilton, 1979). 
Kostnaderna för beslutsinformation måste bli rättfärdigade och de väntade fördelarna 
måste generera mer än kostnaderna (Simon, 1955; March, 1987). 

3.3.3 Erfarenhet och intuition 

Majoriteten av små företags beslut baseras på intuition samt spekulationer och erfarenhet. 
Att fatta beslut baserat på sin erfarenhet kan leda till att företagaren omedvetet gör 
jämförelser mellan den nuvarande situationen och en liknande händelse vid ett tidigare 
tillfälle. Detta kan få negativa konsekvenser eftersom företagsledare i små företag ofta är 
relativt oerfarna och många viktiga beslut fattas endast på dennes erfarenhet vilket ger en 
mer praktisk lösning istället för en rationell. (Rice & Hamilton, 1979). 
Intuitionsmekanismer gör det möjligt att fungera utan att analysera en enorm mängd 
information (Skitmore et al, 1989). Att använda sig av intuition vid beslut kan vara en 
viktig del i beslutsfattandet. Vikten av att använda sig av intuition, är att vi kan använda 
oss av faktorer som vi inte anser bör vara med i den rationella analysen eller som vi inte 
vet hur vi ska värdera. (Olve, 1985, s 24). Rice och Hamiltons undersökning visar att det 
rationella beslutsfattandet inte går att applicera på små företag utan att det är 
småföretagarens känsla som styr beslutsfattandet (Rice & Hamilton, 1979).  
 
Ovanstående resonemang visar att små företag har svårare att skapa rationalitet i sitt 
beslutsfattande på grund av små resurser, bristande kunskap och ont om tid. Därför har 
jag valt att utgå från Simons modell om rationellt beslutsfattande då begränsad 
rationalitet till stor del kännetecknar beslutsfattande i små företag.  

3.4 Styrning 

Styrning och beslutsfattande har en stark relation. De utgör tillsammans organisationens 
två huvudledningsaktiviteter och ska bidra till att organisationens mål uppfylls 
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(Källström, 1993, s 59). I stora företag finns det ofta kompetens för planering och 
styrning i den högsta ledningsgruppen medan det i små företag oftast är ägaren som 
eventuellt tillsammans med några få nyckelpersoner utarbetar strategin (Bakka, Fivelsdal 
& Lindqvist, 2001, s 238). Styrning är en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare som handlar om att få företaget att sträva mot uppställda mål (Ax et al, 
2005, s 59). Styrning är en process det vill säga ett sätt att utföra aktiviteter på för att 
uppnå mål och resultatkrav (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 385). Styrprocessen är ett sätt 
för ledningen att påverka medarbetarna så att de implementerar organisationens strategier 
(Antony & Govindarajan, 2003 , s 6). Styrprocessen omfattar de fyra delprocesserna 
målformulering, planering, beslut och kontroll (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 385).  
 
I denna uppsats kommer jag att behandla planering, beslut och kontroll. 
Planeringsprocessen syftar till att förbereda beslut, beslutsprocessen innebär ett 
ställningstagande som avgör hur organisationen och dess medarbetare ska disponera sina 
resurser för att uppnå uppställda mål samt kontrollprocessen som innebär en uppföljning 
av företagets verksamhet för att se om företaget nått sina mål eller resultatkrav (Bruzelius 
& Skärvad, 2004, s 385 ff). 

3.4.1 Ledningsnivåer 

Den strategiska styrningen kan delas upp i tre olika ledningsnivåer: strategisk styrning, 
taktisk styrning och operativ styrning (Antony & Govindarajan, 2003 , s 6). Det är vanligt 
att man delar upp ansvaret i organisationen i olika ledningsnivåer för att arbetet ska 
kunna fungera effektivt. Arbetet kan involvera många eller få personer, äga rum i toppen 
på hierarkin eller omfatta alla nivåer i organisationen. De olika nivåerna består av 
personer med olika positioner inom företaget. (Bakka et al, 2001, s 237).  

Figur 5. Det strategiska arbetet på olika ledningsnivåer. Bakka, Fivelsdal & Lindqvist (2001). 
 

Samtliga ledningsnivåer innefattar planering, beslut och kontroll men arbetet består av 
olika typer av aktiviteter. Vid strategisk styrning är planeringsprocessen viktigast, på den 
operativa nivån är kontrollen viktigast samtidigt som planering och kontroll är lika 
viktiga på den taktiska nivån (Anthony & Govindarajan, 2003, s 6). Strategisk planering 
utgör grunden för all annan planering inom företaget (Lund & Lorentzen, 1978, s 15). 

Strategisk nivå Högsta ledningen

Taktisk nivå Avdelningschefer

Operativ nivå Arbetschefer

Strategisk nivå Högsta ledningen

Taktisk nivå Avdelningschefer
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Strategisk nivå 
Den strategiska nivån är den högsta hierarkiska nivån inom organisationer, denna nivå 
representeras av den högsta ledningen och det är här besluten tas som berör 
organisationens långsiktiga mål (Bakka et al, 2001, s 237; Lindell, 1992, s 66), såsom val 
av produkt eller marknadsinriktning (Nationalencyklopedin, 2008c). Vad som menas med 
lång sikt skiftar mellan branscher beroende på hur föränderlig dess omvärld är, där den 
tekniska utvecklingen har en stor påverkan (Lund & Lorentzen, 1978, s 9). Strategisk 
styrning är en process för att se till att strategin förblir optimal utifrån företagets 
perspektiv (Lindell, 1992, s 60). Syftet med den strategiska planeringen är att skaffa 
bättre underlag för beslut som är avgörande för företagets utveckling och vilka mål man 
ska arbeta mot (Lund & Lorentzen, 1978, s 8, 11). Behovet av strategisk styrning ökar i 
och med den allt mer föränderliga värld vi lever i eftersom strategin kontinuerligt måste 
justeras och ändras efter förändrade förutsättningar (op cit, s 8). 
 
Taktisk nivå 
Den taktiska nivån återfinns i mitten av företagens hierarki och det är här som 
avdelningscheferna kontrollera att resurser finns att tillgå och att de används på ett 
effektivt sätt (Lindell, 1992, s 66), formulera försäljningsmål (Nationalencyklopedin, 
2008c) samt försäkra att strategierna implementeras och integreras i organisationen så att 
strategins mål uppnås (Anthony & Govindarajan, 2003, s 7). Denna nivå fungerar även 
som brygga mellan strategisk och operativ nivå samtidigt som styrning på den här nivån i 
organisationen avser det närmsta året och besluten är av något enklare karaktär än 
besluten på den strategiska nivån (Lindell, 1992, s 66).  
 
Operativ nivå 
På den operativa nivån är det arbetsledaren som styr verksamheten och tar besluten 
(Lindell, 1992, s 66) för den löpande verksamheten (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 386). 
Ledaren ska ställa upp konkreta mål som går i linje med de strategiskt långsiktiga målen 
(Lund & Lorentzen, 1978, s 10) samt kontrollera att de specifika uppgifterna utförs så 
effektivt som möjligt och detta kan exempelvis ske genom produktionsplanering. 
Styrningen på denna nivå i organisationen har ett kort perspektiv och varierar mellan 
veckor och månader. (Lindell, 1992, s 66).  
 
Att på strategisk nivå fatta beslut rörande de lägre nivåerna i företaget är inte alltid det 
bästa. Ett sådant beslut kan få konsekvenser i och med att ledningen inte alltid har den 
kunskap som krävs för att fatta de optimala besluten som exempelvis arbetsledarna på 
den operativ nivå har (Bakka et al, 2001, s 237). Om beslutets kvalité inte är det bästa kan 
det lätt uppstå problem eftersom de som ska utföra arbetet vet vilka brister beslutet har 
och det kan få till följd att motivation blir lägre. Därför kan ledningen välja en form av 
styrning som innefattar hela organisationen vilket ofta leder till en större acceptans och 
ett bredare informationsunderlag. (Lindell, 1992, s 238). Mindre organisationer 
kännetecknas av relativt få medarbetare, färre beslutsnivåer samt relativt smalt utbud av 
produkter eller tjänster (Erikson, 2005, s 182).  
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Styrning kan definieras på många sätt och jag har valt att kombinera två definitioner: 
Att med hjälp av ekonomisk information få en organisations enheter och dess 
medarbetare på de olika nivåerna inom företaget att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
samordnat och målinriktat sätt (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 384; Lindvall, 2001, s. 46). 
Jag kommer i denna studie att använda mig av denna definition och uppdelning i 
ledningsnivåer vid styrning och beslutsfattande. 

3.4.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning handlar om formaliserad planering, mätning och uppföljning av 
företagets verksamhet i monetära termer. (Ax et al, 2005, s 57 f). Ekonomistyrningens 
övergripande syfte är att hjälpa till i arbetet att uppnå strategiska mål, därför är företagets 
strategi ekonomistyrningens utgångspunkt (op cit, s 82). Ax et al (2005) använder sig av 
samma definition av ekonomistyrning som Nationalencyklopedin den lyder enligt 
följande; ekonomistyrning avser en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomisk mål (op cit, s 58). Ekonomiska mål kan vara 
lönsamhet, vinst, likviditet och soliditet (op cit, s 82), men ekonomiska mål behöver inte 
var av finansiellt slag. Icke finansiella mål som nöjda kunder, hög kvalité, korta 
produktionstider är likväl mål av ekonomiskt slag (op cit, s 58). Att ha icke finansiella 
mål blir allt vanligare (op cit, s 82). 
 
För att kunna styra företaget mot de ekonomiska målen används styrmedel och man kan 
dela upp styrmedel i formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad 
styrning. Formella styrmedel kännetecknas som hårda och exempel på dessa kan vara 
prestationsmätning, budgetering och intern redovisning. De formella styrmedlen kan 
sägas utgöra ekonomistyrningens tekniker. (Ax et al, 2005, s 62 f). 
 
Budgeteringens syfte i små företag är ofta att användas för planering och uppföljning, 
likviditetsbudgeten är oftast den mest använda (Ax et al, 2005, s 381 f). 
Budgetuppföljning ger ett bra underlag för att följa upp olika perioders utfall. Om är 
budgetarna är uppdelade i kortare perioder kan uppföljningar göras ofta vilket kan vara 
till nytta för snabba korrigeringar av verksamheten (op cit, s 324). Prestationsmått 
används ofta för att analysera företag och visa vad som kan förbättras i verksamheten. 
Prestationsmåtten ska vara till nytta för företaget i dess analysarbete och ge stöd i 
beslutsfattandet men även andra intressenter som till exempel en bank kan vara 
intresserade av företagets utvecklig och ekonomiska ställning. Prestationsmått används 
ofta i olika rapporter för att underlätta bedömningen av företag. Vilka prestationsmått 
som är lämpliga att använda för ett företag beror bl.a. på storlek, om företaget är varu- 
eller tjänsteproducerande, bransch, antal anställda, företagsform och så vidare. 
(Expowera, 2008). 
 
I studien kommer jag utgå från nationalencyklopedins definition av ekonomistyrning och 
jag kommer främst att behandla de formella styrmedlen samt ekonomistyrarens uppgifter. 
Dessa beskrivs som samla in, tolka, sammanställa, rapportera och kommunicera 
ekonomisk information samt att planera, följa upp och kontrollera verksamheten. 
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3.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

Som avslutning på teorikapitlet har en analysmodell arbetats fram för att skapa förståelse 
för val av teorier och för att visa sambanden mellan de teoretiska delarna.  
 
Den externa och interna redovisningen utgör underlag för den samlade 
redovisningsinformationen. Användningen av redovisningsinformationen speglar hur 
beslut fattas och på vilka grunder besluten tas. Besluten i sin ordning utgör underlag för 
styrning mot företagets ekonomiska mål. För att denna process ska fungera krävs 
kommunikation mellan de olika delarna i företaget. Den information som skickas mellan 
olika nivåer i företaget är att betrakta som enkelriktad kommunikation. Vid enkelriktad 
kommunikation är det viktigt att mottagaren är intresserad av att ta emot informationen 
och att mottagaren kan förstå informationen, se figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6. Analysmodell av teorikapitlet. 
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4 Empiri 
 

Kapitlet innehåller en presentation och sammanställning av intervjuerna av de fyra 

företag som medverkat i den empiriska undersökningen.  

 

4.1 Intervju Företag A 

Företaget startade som enmansföretag 1975 och har under de senaste åren vuxit i snabb 
takt. De har idag ca 50 anställda och en omsättning på ca 90 miljoner. Företaget är 
inriktat på nyproduktion av olika hustyper och levererar hus inom Sverige men har även 
sålt till Norge, och under de sista åren också till Japan och Finland. Organisationen består 
av en VD, styrgrupp (bestående av 6 personer från olika positioner i företaget), 
arbetsledare och produktion. Jag intervjuade en anställd som har jobbat på företaget i 
princip hela yrkeslivet. Han arbetar främst med kalkylering men som han själv säger ”har 
han ett finger med i det mesta” och han är även med i ledningsgruppen. Han är utbildad 
snickare och civilingenjör inriktad mot bygg där han bland annat läst industriell ekonomi. 
På företaget har han även arbetat med inköp och logistik. Företaget har i början av år 
2008 börjat styra företaget på budget då företaget var i behov av något att styra med och 
de behövde få en helhetsbild av hela företaget för att få kontroll.  

4.1.1 Redovisning 

Det dagliga ekonomiarbetet sker internt på dess ekonomiavdelning. Bokslut samt 
årsredovisning utförs tillsammans med dess revisor men allt övrigt utförs på kontoret. 
Fördelarna med att ha en ekonomifunktion på företag är att man kan få fram den 
information som önskas på en gång och utforma den så det passar företaget på bästa sätt. 
Dessa tas fram vid behov och när företaget måste enligt lag. Likviditeten går företaget 
igenom varje vecka och minst en gång i kvartalet gör de en uppföljning av budgeten, för 
att se hur det går i förhållande till budgeten och för att få igång ”budgettänket” eftersom 
det är alldeles nytt i företaget. Budgeten är det dokument som arbetas fram, inga andra 
egentillverkande rapporter används.  
 
Företagsledarens ekonomiska kunskaper har en stor betydelse för användandet av 
ekonomisk information. Företagsledaren som startade företaget var tekniskt kunnig men 
var också tvungen att lära sig det han behövde om ekonomi men inte mer än det. Därför 
är det naturligt att företaget inte har använt ekonomiska rapporter i sin styrning och vid 
beslutsfattande eftersom kunskapen inte har funnits. Respondenten ser att det positiva i 
och med upprättandet av redovisning inom företaget överväger kostnaderna. Han menar 
att det går relativt lätt att få fram information när man har alla underlag. Trots att de inte 
används i den utsträckning det skulle kunna användas. 
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4.1.2 Beslut 

Enskilda personer fattar beslut i den mån de ”får”, det finns inga tydliga utstakade 
gränser. Börjar det röra sig om större summor går man via ledningsgruppen där beslutet 
diskuteras, men i princip alla beslut fattas av ledningsgruppen. Att ta fram underlag så 
man får ”mer kött på benen” och att vara fler vid beslutsfattandet är ett sätt att reducera 
osäkerhet vid beslut. Desto svårare beslutet är att ta exempelvis på grund av höga 
kostnader eller beslut för lång framtid försöker företaget få fram ytterligare information 
som beslutsunderlag. Respondenten anser att de hinner analysera och tolka informationen 
inför kommande beslut och att beslutet tas om det känns rätt på basis av informationen, 
erfarenheten och känslan. 
 
Underlag för beslut är till allra största del erfarenheten och känslan. Respondenten 
påpekar dock att erfarenhet inte alltid är av godo utan att man måste blanda sin gamla 
kunskap med nya influenser som stämmer överrens med hur omvärlden ser ut idag. Det 
går inte att alltid säga att ”så här har vi alltid gjort”. Även om rapporter och 
investeringskalkyler inte används frekvent menar respondenten att siffrorna i rapporterna 
visar det som redan har hänt och att med utgångspunkt i siffrorna och sin erfarenhet kan 
man anta hur det kommer att se ut i framtiden. Förutom känsla och erfarenhet tar de 
numera även in budgeten i beslutsfattandet, tidigare litade de endast till känslan och 
erfarenheten. En mycket liten del information hämtas från branschinformation 
exempelvis konjunkturinstitutets rapporter och andra upplysningar om hur marknaden ser 
ut. Respondenten anser att de är begränsat rationella eftersom de inte gör några 
ekonomiska kalkyler utan besluten baseras på erfarenhet och känsla. 

4.1.3 Styrning 

Företaget har olika ledningsnivåer men respondenten menar att alla nivåer går in i 
varandra för att det är ett så pass litet företag. Kommunikationen genom företaget sker på 
olika sätt. Fabrikschef informerar de i fabriken och arbetsledarna informerar montörerna. 
Med lönen följer alltid ett månadsblad om vad som händer och sker i företaget och sedan 
har hela företaget möte varje kvartal. Kravet som ställs på arbetstagarna är att de ska ha 
hunnit klart inom beräknad tid, är det klara före avsatt tid finns det ett bonussystem så de 
tjänar helt enkelt mer om de arbetar effektivt.  
 
Företaget styrs inte med hjälp av redovisning och prestationsmått används inte heller i 
någon större utsträckning utan de styr på budget. Budgeten har nyligen införts för att 
kunna rama in verksamheten och nu har de fått bättre överblick över företaget och vet 
vart de vill komma. Lönsamheter mäts vid varje projekt och de jämför kostnaderna med 
intäkterna både under pågående arbete samt när arbetet är färdigställt. 

4.2 Intervju Företag B 

Företaget startade sin verksamhet år 1996 och har nu ca 20 anställda samt en omsättning 
på ca 40 miljoner kr. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför charkuteriprodukter 
med hela Norrbotten som marknad. Organisation består av en ledningsgrupp, VD och 
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produktion. Respondenten jag intervjuade arbetar som VD på företaget och han började 
inom företaget som ekonomichef för att senare bli VD. Förutom VD positionen är han till 
hälften delägare i företaget. I grunden är han utbildad ekonom med inriktning mot 
ekonomistyrning och innan han började arbeta på företaget har han drivit en 
redovisnings- och revisionsbyrå. 

4.2.1 Redovisning 

VD:n sköter allt ekonomiarbete själv på företaget allt från konteringar, redovisning, 
bokslut, deklaration till årsredovisning. Anledningen till att ekonomiarbetet sker internt 
på företaget är för att de ”passar på” när kompetensen finns i företaget. Redovisningen 
används som styrmedel och för att se ett resultat på hur verksamheten går. Ett styrmedel 
som används är budget och budgeten visar var vi ska och varför vi ska dit. Den följs upp 
med hjälp av redovisningen som visar hur det egentligen gick. Eftersom redovisningen 
visar historia är det enligt respondenten viktigt att man inte väntar för länge med att göra 
bokslut och rapporter för då hinner man inte ändra om det skull behövas.  
 
Företaget använder sig av både extern och intern redovisningsinformation.  
Resultaträkningen för en viss period jämförs med budget. Respondenten har upprättat 
egna underlag som han använder för att göra till exempel produktkalkyleringar. Dessa 
skräddarsydda dokument använder han som ett komplement till redovisningssystemet. 
Det tar tid att upprätta rapporter och andra underlag som företaget vill ha tillgängligt för 
att kunna styra företaget och fatta beslut, men respondenten påpekar att det är ett måste 
för företaget, ”annars vet man ju ingenting”. Företagsledarens ekonomiska kunskaper är 
oerhört viktiga och menar att det finns inget val utan att man måste kunna det mest 
grundläggande.  

4.2.2 Beslut 

Det finns många beslut som man omedvetet och medvetet tar. Då investeringsbehovet 
uppstår av en eller annan anledning utarbetas investeringskalkyler. Respondenten nämner 
bland annat pay-off- och nuvärdesmetoden men säger att han oftast använder sig av pay-
off metoden, det vill säga hur många år tar det att tjäna in investeringen. Förutom 
investeringskalkyler så används efterkalkyler av olika slag exempelvis utfall jämfört med 
budget och produktkalkyler jämförs med utfall. Gör man inga efterkalkyler är det ingen 
idé att göra några kalkyler och beräkningar eftersom man inte kan dra någon slutsats om 
vad som hänt och kan då inte heller förbättra sig. Besluten baseras på flera olika faktorer 
dels på erfarenhet och dels tittar de framåt - var vill vi vara om tre år. Respondenten 
använder sig även av omvärldsanalyser och marknadsstrategier. Företaget har nyligen 
gjort en konsument- och kundundersökning som även den används som beslutunderlag. 
 
Vid investeringar är det oftast två aktörer som är med vid ett beslut, det är VD:n och 
entreprenören som startade företaget. Erfarenheten står entreprenören för och de 
organisatoriska och teoretiska bitarna står VD:n för men de har ett tätt samarbete. Det är 
VD:n som tar de löpande besluten medan stora beslut fattas av styrelsen. Då kunskap 
finns i företaget har man också möjlighet att behandla och analysera information, men 
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tyvärr räcker inte tiden till utan det som är viktigast för tillfället måste prioriteras. Direkt 
ett beslut fattats verkställer man det och informerar övrig personal genom personalmöten 
en gång per vecka. 

4.2.3 Styrning 

Det är VD:n som utformar styrningen men i bakgrunden finns ett tätt samarbete för att 
företaget ska fungera. Företaget använder sig av finansiella prestationsmått såsom 
bruttovinstprocent, räntabilitet på eget kapital och olika kostnader i förhållande till 
omsättning (exempelvis personalkostnad/ omsättning) för att se relation. Räntabilitet 
visar vad allt går ut på det vill säga att få bättre avkastning på sitt egna insatta kapital. 
Inga icke finansiella mått används än så länge, men det finns en önskan om att även 
använda sådana prestationsmått för exempelvis kunder och leveranssäkerhet. 

4.3 Intervju Företag C 

Företagets startade 1976 och arbetar inom byggbranschen främst inriktad på underhåll- 
och ombyggnadsåtgärder. Företaget har ca 50 anställda, lite beroende på årstid, och en 
omsättning på ca 65 miljoner. Organisationen är platt med VD, arbetsledare och 
arbetslag, samtidigt som det finns självstyrda grupper. Jag har intervjuat VD:n på 
företaget som även arbetar ”ute på fältet”. Han har en teknisk utbildning och har ingen 
utbildning inom ekonomi.  

4.3.1 Redovisning 

Redovisningen utförs på kontoret, allt från redovisning till löner. Redovisningen arbetas 
fram för att uppfylla den legala funktion som redovisningen har och för att få ut resultat- 
och likviditetsrapporter. Resultatrapporter tas ut en gång i månaden som ett underlag för 
att se hur det går vid varje projekt samt en likviditetsrapport varannan vecka, i den ser 
man så att man ligger innanför marginalen eftersom inbetalning och utbetalningar inte 
alltid går hand i hand. Likviditetsrapporten tillsammans med den månatliga 
resultatrapporten ses som de viktigaste rapporterna för att se hur verksamheten går. 
Därför anses de också överväga kostnaderna för att framställa dem. De använder även 
budget baserat på föregående års siffror för att kunna jämföra utfall. Redovisningen 
används inte så mycket till att styra företaget utan efter 30 år går det lite i ”gamla 
hjulspår”. Lite väl mycket som respondenten uttrycker det. Då vet man vad som fungerar 
och inte fungerar och då är det lätt att man håller sig till det. Företagsledarens 
ekonomiska kunskaper för användandet av ekonomisk information tror han inte har så 
stor betydelse eftersom han själv inte har någon ekonomisk bakgrund och han menar på 
att det har gått bra ändå.  

4.3.2 Beslut 

Företaget använder ingen branschstatistik eller andra officiella rapporter utan använder 
sig av erfarenheten och de ekonomiska rapporterna samt budget vid beslutsfattande. 
Känslan måste man ha hela tiden och man måste våga chansa men även veta vad 
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chansningen kostar för att inte äventyra hela företaget. Före varje projekt görs kalkyler 
för att planera projektet och se vad kostnaderna kan tänkas bli. Under och efter projektet 
utarbetas efterkalkyler i form av jämförelser mellan utfall och kalkylerat utfall för att se 
hur det har gått. Det sker även en jämförelse mellan budget och utfall. Då kan man också 
se om något måste ändras under projektet eller i kommande kalkyler på liknande projekt. 
Företaget är begränsat rationella i sina beslut och detta är beroende på tiden som de har 
till sitt förfogande, erfarenheten och känslan. Det företaget gör för att minska osäkerheten 
vid beslutsfattande är att alla i styrelsen ska vara överrens vid större beslut och det är 
först då som ett beslut verkställs. Ett annat sätt att minska osäkerheten är att det inte tar 
enskilda projekt som är större än 10-12% av omsättningen. Eftersom VD tjänsten enbart 
är ca 25 % av hans arbetstid så är det tiden som begränsar och förhindrar att mer 
djupgående efterforskningar görs innan beslut tas.  

4.3.3 Styrning 

Företaget använder sig av de finansiella prestationsmåtten; rörelsemarginal, soliditet och 
räntabilitet på eget kapital. Dessa tas fram av dess revisor och det är främst revisorn som 
använder prestationsmåtten för att se hur företaget går och utifrån det presenterar sin syn 
på vad företaget kan göra genom att analysera prestationsmåtten. VD:n själv använder 
inte prestationsmått eftersom han inte har den kunskapen och går därför på sin erfarenhet. 
En princip som företaget använder är att alla ska ha en chef. Detta beror inte på den 
hierarkiska strukturen utan för att visa respekt för varje enskild persons åtaganden. 
Företaget har några självständiga grupper som styr sig själva och tar beslut inom gruppen, 
vilket har en positiv bemärkelse. Dessa grupper får varje vecka en lista på vad som ska 
göras och utifrån den fattar de nödvändiga beslut. Arbetsledarna ger löpande ut 
information till de övriga arbetarna. Ungefär en gång per månad har de samrådsmöten där 
olika frågor tas upp. De som deltar på dessa möten är VD:n och minst två arbetsledare 
samt fler vid behov. 

4.4 Intervju Företag D 

De nuvarande ägarna köpte företaget år 1999. Företaget har ca 50 anställda och har en 
omsättning på ungefär 40 miljoner kronor. Företaget utför måleriarbeten främst mot 
företagssektorn. Företaget har sitt huvudkontor i Luleå men har även verksamhet på ett 
fåtal andra orter. De har en platt organisation bestående av VD, arbetsledare och 
produktion. Företaget strävar efter en platt organisation där ledningen sitter på samma 
nivå som ”gubbarna”. Jag har intervjuat VD:n på företaget, han har teknisk utbildning 
och ingen utbildning inom ekonomi. 

4.4.1 Redovisning 

Redovisningen används till allt skulle man kunna säga, företaget använder sig av ett 
redovisningssystem där man kan hämta ut många olika rapporter exempelvis balans- och 
resultatrapporter samt budgetrapport med periodanalyser och utifrån dessa rapporter tas 
beslut och styrs företaget. De kan även använda redovisningssystemet för att ta ut 
uppgifter till att bygga budgeten. Ekonomiarbetet utförs på kontoret av den anledningen 
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att när företaget köptes av de nuvarande ägarna följde personalen med och de hade redan 
då en ekonomifunktion. 
 
Företaget använder ingen extern information utan tror på sin egen redovisning och utgår 
till fullo från den. De kan ta fram information som visar hur det går för hela branschen 
om de vill, man det är inget man använder. Företaget använder sig av tre olika bokslut 
förutom det slutgiltiga årsbokslutet. De använder sex, åtta- och tio månaders bokslut. 
Bokslutet på tio månader djupanalyseras och då vet man i princip hur årsbokslutet 
kommer att se ut och detta gör tillsammans med företagets revisor. Anledningen till 
användningen av denna typ av översikt är för att ha kontroll på händelseutvecklingen i 
företaget. Då finns tid för att agera om man ser att någonting måste ändras. Det här 
systemet har följt med från den tidigare ägaren som var utbildad ekonom. VD:n i 
företaget är övertygad om att kunskapen hos företagsledaren speglar hur mycket man 
använder sig av redovisnings information, i alla fall när man börjar närma sig 50 
anställda. Detta kostar naturligtvis mycket pengar men fördelarna med att ha bra kontroll 
på företagets utveckling överstiger kostnaderna.  

4.4.2 Beslut 

De ekonomiska rapporterna är det viktigaste underlaget för beslutsfattande, där ser man 
händelseförloppet och hur utvecklingen kan komma se ut i framtiden. Erfarenheten har 
också en stor betydelse för vilket beslut man väljer att ta. Genom att så många som 
möjligt är delaktiga vid beslut minskar osäkerheten eftersom man tänker på olika sätt och 
ser problem från olika synvinklar. Företaget har styrelsemöte fyra gånger per år och 
ledningsmöten en gång per månad. Vid ledningsmöten diskuteras driften bl.a. 
orderingång, personalresurser och inköpsmöjligheter. Materialinköp under en viss nivå 
får arbetsledaren själv köpa in men börjar det röra sig om större summor ska även VD:n 
vara med vid beslutet för att minska risken för eventuella felaktigheter. De har en policy 
inom företaget där beslutsfattande ska gå ner i organisationen. 
 
För att kunna ta så rationella beslut som möjligt försöker företaget dela ansvaret för att 
man ska kunna samla in så mycket information men däremot fattas besluten gemensamt. 
För att ytterligare öka rationaliteten i besluten har företaget frekventa lednings- och 
styrelsemöten. Att behandla och tolka informationen innan beslut är begränsat av tiden 
och man måste prioritera men däremot anses kunskapen finnas för att kunna analysera 
materialet. 

4.4.3 Styrning 

Budgeten tillsammans med prestationsmått används vid styrningen av företaget. 
Budgeten används för att jämföra utfall med förväntat utfall. Prestationsmåtten är 
budgetbaserade och ofta i form av kostnad per timme. Då vet de hur många arbeten de 
måste få in för att klara av kostnaderna de har, baserat på hur många producerande 
timmar som de arbeta på ett år. De räknar även ut OH-kostnaderna och lägger 
prestationsmått på dem, för att fördela ut kostnaderna till det projekt som har gett upphov 
till kostnaden. För att kunna förbättra företaget utförs kundenkäter vartannat år de kan 
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berätta om man måste ändra något i företaget exempelvis genom en styrningsförändring. 
Företaget strävar efter en platt organisation där ledningen ska sitta på samma nivå som 
arbetarna och på detta vis får man snabbast ut information. Företaget har möte med all 
personal två gånger per år för att få veta vad som sker i företaget.  
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5 Analys och slutsatser 
 

Kapitlet kopplar samman det empiriska materialet med den teoretiska referensramen. 

Analysen visar på skillnader och likheter mellan teorin och de fyra undersökta företagen. 

Varje rubricering avslutas med slutsatser kopplade till studiens syfte. 

 

5.1 Redovisningsinformation 

Syftet med redovisningen varierar mellan de olika företagen men det finns även många 
likheter. I det stora hela används redovisningen för att kunna styra företaget mot de 
uppsatta målen och för att kunna ta fram underlag till dess beslutsfattande. Detta stämmer 
överens med Mellemvik et al (1988) och Hayes (1983) som menar att redovisningens 
funktion är att använda informationen som underlag för beslutsfattande och Andersson et 
al (2003) som menar att redovisningen syfte är att ta fram ekonomiska rapporter för att 
styra mot de uppsatta målen. Den funktion som alla företag nämner är redovisningens 
legala funktion som vissa ser som ett litet ”nödvändigt ont” medan de företag som har 
kunskapen och använder sig av redovisningen av fler anledningar än den legala 
funktionen ser många fler fördelar. Stora företag ser ofta dess fördelar genom att de ofta 
har mer kunskap inom företaget (Keasey & Short, 1990). Ett annat användningsområde 
för redovisningsinformationen är att väcka uppmärksamhet till särskilda händelser genom 
att jämföra verkligt utfall med kalkylerat utfall och på så sätt hitta bakomliggande 
faktorer för att kunna ändra sin verksamhet i så god tid som möjligt. Detta är förenligt 
med Mellemvik et al (1988) som menar att en funktion som redovisningen har är att 
väcka uppmärksamhet för särskilda händelser. 
 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. Redovisningens viktigaste 
funktion, enligt studien, är att visa på skillnader mellan verkligt utfall och kalkylerat 
utfall och på så sätt väcka uppmärksamhet för avvikelsen. Redovisningen används även 
för styrning och beslutsfattande men det är främst när en avvikelse upptäcks och ska 
åtgärdas som man fattar beslut och styr företaget med hjälp av redovisningen. Det går 
även att vända på resonemanget och säga att redovisningsrapporter tas fram för analys 
när ett särskilt problem skall lösas. Detta visar att de studerade företagen inte bara 
använder redovisningen för att de måste enligt lag, utan för att de ser flera fördelar med 
användningen. 
 
Redovisning och andra informationskällor 
Alla företag som jag har intervjuat använde den externa redovisningsinformationen det 
vill säga de lagstadgade balans- och resultatrapporterna. Företagen använde även den 
frivilliga interna redovisningsinformationen för att själv kunna få mer detaljerad 
information och detta stämmer överens med Ax et al (2005). De interna rapporterna 
bestående av balans- och resultatrapporter tas fram vid behov, och inte vid lagstadgade 
periodslut. Företagen använde sig av andra perioder exempelvis varje månad eller ett 
projekts sammanlagda tid. Rapporterna användes främst för att jämföra verkligt utfall 
mot kalkylerat utfall som i dessa företag oftast var i form av budgeterat utfall. Detta 
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stämmer överrens med Ax et al (2005) och Mellemvik et al (1988) som framhåller att 
internredovisningen är frivillig och anpassas efter företagets speciella situation och 
behov.  
 
Företagen använde sig även av information som inte utgjordes av 
redovisningsinformation. De använde omvärldsanalyser, marknadsstrategier och 
produktkalkyler samt erfarenhet och intuition. De egenhändigt gjorda underlagen 
användes som ett komplement till redovisningssystemet, då denna information var helt 
anpassad efter företagets situation och förutsättningar. Informationen går också under 
begreppet intern redovisningsinformation samtidigt som informationen är rutinmässig 
och icke officiell. (Ax et al, 2005; Earl & Hopwood, 1981). Resultatet av den empiriska 
undersökningen visar på att de fyra företagen till allra största del använde ekonomiska 
rapporter och detta motsäger resonemanget från Rice och Hamilton (1979). De menar att 
det till största del är erfarenhet och intuition som används som informationsunderlag i 
små företag. Det framkom även att de egentillverkade underlagen inom kategorin 
rutinmässig och icke officiell information består av olika underlag beroende på hur stor 
ekonomisk kunskap som finns inom företaget och på vilket sätt informationen tas fram. 
Underlagen bygger på erfarenhet och intuition som kan användas för att göra analyser av 
omvärlden, i dessa företag finns dessa analyser finns oftast inte dokumenterade utan 
återfinns i bakhuvudet på skaparen. Även information om branschen användes dock 
användes egentillverkade underlagen oftare än information om branschen. Dessa 
sistnämnda informationskällor användes inte i lika stor utsträckning som de ekonomiska 
rapporterna. Alla återfinns i Earl och Hopwood´s fyrfältsmatris, se nedan. 

Figur 7. Företagens användning av olika informationskällor. 

 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. De ekonomiska rapporterna är 
det allra viktigaste och mest använda underlaget vid beslutsfattande och styrning i de 
intervjuade företagen. Därefter kommer företagens egentillverkade underlag. 
Anledningen till vilken och på vilket sätt information eftersöketes i de intervjuade 
företagen beror på ansvarsuppdelningen vid informationshanteringen, hur många olika 
handlingsalternativ de väljer mellan och vilken kunskap de har inom området. Detta kan 
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man tolka som att en lägre utbildningsnivå är sammankopplad med mindre användning 
av redovisningsinformation och mer av lättillgänglig information, som deras egen 
erfarenhet och intuition. Intuitionen finns med till en liten del men den baseras ofta på de 
ekonomiska rapporterna och erfarenheten. Information om branschen används däremot 
inte i någon större utsträckning.  
 
Användning av redovisningsinformation i små företag 
Enligt Keasey och Short (1990) samt Mårtensson (1983) beror användandet av 
redovisningsinformation på vilken kunskap som finns inom företaget och därmed 
möjligheten att tolka informationen. Detta går helt i linje med den empiriska 
undersökningen där kunskapen hos företagsledaren ansågs vara mycket viktiga för 
användandet av redovisningsinformation. Företagen ansåg att ekonomisk kunskap var en 
brist hos de flesta små företag då de ofta startas av entreprenörer som varken har intresse 
för ekonomi eller någon ekonomisk bakgrund, vilket stämmer väl överens med Pleitner 
(1989) som påpekar att företagsledarens attityd mot användandet och insamlande av 
information beror på dess intresse, kunskap och erfarenhet. Genom en bättre kunskap tror 
företagen i likhet med Pleitner (1989) att redovisningsinformation skulle användas mer 
frekvent.  
 
Små företags förkunskap förlitar sig enligt Pleitner (1989) på information som är lätt att 
förstå och detta är förenligt med företagens syn på lättillgänglig information som i dessa 
fall är användandet av erfarenhet och intuition. Flera av företagen är övertygade om att 
lätthanterlig information kan ge företaget fördelar och detta överrensstämmer med 
Mitchell och Reid (2000) som menar att en lämpligt framställd information kan generera 
ekonomiska och sociala fördelar för små företag eftersom de i tid kan se problem som 
kan komma uppstå. Det tar mycket tid och är en stor kostnad för små företag att upprätta 
rapporter och andra underlag för att kunna fatta beslut och styra företaget. Företagen var 
helt övertygade om att fördelarna som följer med att ha bra kontroll på företagets 
utvecklig överväger kostnaderna och de syftade på att kontrollen är ett måste för att 
företaget ska kunna driva en lönsam verksamhet. Det är också det som Simon (1955) och 
March (1987) menar med att kostnaderna måste rättfärdigas det vill säga de väntade 
fördelarna måste generera mer än kostnaderna. 
 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. Sättet som 
redovisningsinformationen används beror på företagets intresse, kunskap och erfarenhet, 
men eftersom många små företag har startas av entreprenörer kan man tolka det som att 
de saknar någon eller några av dessa komponenter. En slutsats som man kan dra av detta 
är att kunskap är ett måste för att kunna använda, tolka och analysera 
redovisningsinformation. Har man inte kunskapen så använder man sig inte heller av 
redovisningsinformationen utan förlitar sig på andra informationsunderlag som erfarenhet 
och intuition vilka är lätta att tillgå. Om företagen hade kunskapen att ta till sig 
informationen skulle de se många fördelar och inte bara se det som ett nödvändigt ont, 
samtidigt som kostnaderna skulle rättfärdigas.  
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5.2 Beslut 

Rationellt beslutsfattande 
Samtliga företag anser sig vara begränsat rationella, trots att de strävar efter fullständig 
rationalitet. Företagen har i likhet med Simon (1968) uppfattningen om att fullständig 
rationalitet aldrig helt kan uppnås. Deras förmåga att överblicka alla tänkbara alternativ 
och dess konsekvens anser företagen vara mycket begränsade eftersom tid, kostnader 
eller kunskap inte alltid är tillräckliga. Detta överensstämmer med Bruzelius och Skärvad 
(2004) samt March (1987) syn på den begränsade möjligheten att analysera olika 
alternativ. Företagen använder i synnerhet ett enkelt beslutsfattande, vilket 
överensstämmer med Rice och Hamiltons (1979) syn på små företags beslutsfattande. 
 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. Det som avspeglas i denna 
studie är att de intervjuade företagen strävar efter fullständig rationalitet vid 
beslutsfattande men det är inget som är möjligt att uppnå, utan företagen använder ett 
enkelt beslutsfattande. Den främsta orsaken till begränsad rationalitet är tiden som finns 
för att analysera och tolka information. För att kunna bli så rationella som möjligt krävs 
att det sker en uppdelning av informationsansvaret och att fler aktörer är delaktiga vid 
beslutsfattande, detta gör också att osäkerheten inför beslut minskar.  
 
Underlag för beslutsfattande 
Möjligheten att behandla, analysera och tolka information är ofta begränsad enligt Rice 
och Hamilton (1979). Detta överensstämmer med företagens syn på 
informationshanteringen. Det är olika faktorer som gör att företag inte kan ta till sig all 
information som de skulle vilja. De nämner bl.a. tidsbrist som den mest väsentliga 
faktorn och att de måste prioritera och se vad som är viktigast för företaget just nu. Detta 
överrensstämmer med Rice och Hamiltons (1979) studie där tiden ansågs som en 
begränsning. Kunskapen sågs också som en begränsning vilket inte stämmer överens med 
de intervjuade företagen vilka ansåg att kunskapen inte var någon brist i detta hänseende.  
 
Företag B och D menade att det viktigaste underlaget för beslutsfattande var de 
ekonomiska rapporterna där man ser hur det ser ut nu i företaget och hur det kan komma 
se ut i framtiden, detta motsäger Rice och Hamilton (1979) som menar att majoriteten av 
små företags beslut baseras på intuition och erfarenhet. Detta stämmer dock överrens med 
företag A och C som till största del baserar sina beslut på just erfarenhet och intuition. 
Även om företag B och D också använder sig av erfarenhet, menade de att den 
ekonomiska informationen och erfarenheten gav känslan huruvida beslutet skulle tas eller 
inte. Det var dock inte känslan i sig som utgjorde beslutunderlaget. Besluten baseras på 
ett antal faktorer och det är oftast två som används vid samma beslutstillfälle antingen 
rapporter tillsammans med erfarenhet eller så används erfarenhet och intuition. Dessa 
faktorer som oftast kombineras två och två kan jämföras med Rice och Hamiltons (1979) 
undersökning som visade att majoriteten av företagsledarna använde sig av tre eller fyra 
faktorer i dess beslutsfattande. Här kan vi se en skillnad mellan teori och empiri.  
 
I enlighet med Rice och Hamilton (1979) så tycker företagen att är det en mycket mer 
praktisk lösning att fatta beslut på basis av erfarenhet. Detta kan också få negativa 
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konsekvenser eftersom erfarenheten inte är ett bra beslut underlag i alla situationer, 
exempelvis om beslutfattaren är oerfaren eller då de fattar beslut enligt principen ”så här 
har vi alltid gjort.”. Detta problem ser även företagen som till största del fattar beslut på 
basis av erfarenheten och de menar att erfarenhet inte är alltid av godo utan att man måste 
blanda sin erfarenhet med nya influenser som överensstämmer med utvecklig eller 
marknaden som den ser ut idag. Intuitionen använder sig alla företag av i större eller 
mindre utsträckning och det kan enligt Olve (1985) bidra till att företaget tar med faktorer 
i beslutsfattandet som man inte vet hur man ska värdera. 
 
Att öka rationaliteten och reducera osäkerhet kan enligt företagen göras på flera olika 
sätt. De som nämns är; att vara flera vid beslutsfattande eftersom man tänker på olika 
sätt; att dela upp ansvaret så att inte en person ska ta fram allt informationsunderlag, då 
det gör att man måste prioritera och använda sig av flera faktorer, att inte ta på sig 
enskilda projekt som överstiger en viss procent av omsättningen samt att ta sig tid att 
analysera och tolka informationen. Detta stämmer överens Rice & Hamilton (1979) som 
menar att möjligheten att tolka information är begränsad på grund av tiden samt Skitmore 
et al (1989) och Thorén (1995) som säger att information och kommunikation är två sätt 
att minska osäkerheten. 
 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. Tiden är det som enligt denna 
studie begränsar företaget från att kunna analysera information och därför måste de 
prioritera det viktigaste. Vilket som var det viktigaste underlaget för beslutsfattande 
skiljer sig mellan de intervjuade företagen. Bland företagen med större ekonomisk 
kunskap var de ekonomiska rapporterna det huvudsakliga underlaget, jämfört med 
företagen med mindre kunskap som till största del använde sig av erfarenhet och intuition 
i form av analyser som de har i bakhuvudet. Även de företagen med mer kunskap 
använde sig av erfarenhet och intuition, men de menade att det var den ekonomiska 
informationen och erfarenheten som gav känslan huruvida beslutet skulle tas eller inte. 
Man kan se att desto fler faktorer som besluten baseras på desto mer minskar 
osäkerheten. Erfarenheten och intuitionen är lättillgänglig information och besparar 
företaget mycket tid eftersom ingen informationssökning sker därmed inte sagt att 
erfarenheten och intuitionen ger det bästa informationsunderlaget. Det har tydligt kommit 
fram att det är en fara att enbart använda sig av erfarenhet och intuition dels för att många 
har för liten erfarenhet och dels för att det finns risk för att företaget rullar på som det 
alltid har gjort samt att man inte ser upp för förändringar i omvärlden. 

5.3 Styrning 

Enligt Bakka et al (2001) är det vanligt att företag delar upp ansvaret i olika 
ledningsnivåer för att arbetet ska kunna fungera effektivt. Detta har också skett i samtliga 
företag eftersom de har vuxit till en storlek där man anser att det är ett måste för att kunna 
utföra ett effektivt arbete. Företagen i den empiriska undersökningen har samtliga de tre 
olika ledningsnivåerna som Antony och Govindarajan (2003) beskriver. Företagen strävar 
efter en så platt organisation som möjligt med målet att ledningen ska sitta på samma 
nivå som arbetarna. Det finns flera fördelar med en platt organisation, information är lätt 
att förmedla ut och kommunikationen underlättas, samtidigt som det ofta leder till en 
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ökad acceptans och bredare informationsunderlag (Lindell, 1992) och det är detta som 
företagen vill uppnå.  
 
Studien har visat att de olika ledningsnivåerna finns i samtliga de intervjuade företagen, 
men på grund av dess storlek sett till antal anställda så är det samma grupp som fattar 
beslut på strategisk och taktiskt nivå det vill säga ledningsgruppen, medan det på den 
operativa nivån är VD:n som fattar besluten. Detta stämmer inte överens med Bakka, 
Fivelsdal och Lindqvist (2001) som menar att nivåerna är uppdelade på arbetschef, 
avdelningschef och högsta ledningen. Strategisk- och taktisk nivå är sammankopplande 
vilket stämmer med Erikson (2005) som menar att små företag ofta har färre 
beslutsnivåer. 
 
På den strategiska nivån utarbetas omvärldsanalyser och marknadsstrategier, därefter tas 
beslut om exempelvis val av produkt, detta överensstämmer med Nationalencyklopedin 
(2008c). De intervjuade företagen fattas beslut på sen strategiska nivån beträffande 
resurser och implementering av strategier detta i enlighet med Lindell (1992) samt 
Anthony och Govindarajan (2003). På denna nivå grundas också många beslut på 
kalkyler och budgeten som avser det närmsta året detta stämmer överens med Lindell 
(1992). På operativ nivå tas de löpande besluten och det kontrolleras så att arbetet utförs 
effektivt, detta stämmer överens med den empiriska undersökningen i enlighet med 
Bruzelius och Skärvad (2004) samt Lindell (1992).  
 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. Det är vanligt att dela upp 
ansvaret i olika nivåer för att kunna effektivisera styrning och beslutsfattade. Detta tyder 
på att ansvaret i företagen behöver delas upp när företagen har runt 20-50 anställda, för 
att kunna vara så produktiva som möjligt. Det är att föredra en så platt organisation som 
möjligt för att underlätta kommunikation och information mellan de olika nivåerna. En 
slutsats som kan göras efter detta resonemang är att de olika ledningsnivåerna och dess 
beslutsfattare inte stämmer med de intervjuade företagen, det kan man tolka som att små 
företag använder sig av andra styrnings- och beslutsnivåer. De flesta beslut tas på 
ledningsnivå vilket motsvarar den strategiska och taktiska nivån, anledningen till det 
tycks vara att de intervjuade företagen ser det som en viktig del att vara flera när man 
fattar beslut som företagets styrning. Redovisningsinformation används främst på den 
taktiska nivån där beslut utarbetats med hjälp av redovisningsinformation, exempel på 
detta kan vara investeringsmöjligheter. Att använda sig av intern redovisning och dess 
detaljnivå gör att företaget kan erhålla en bättre styrning genom att följa upp 
verksamhetens olika projekt. 
 
Ekonomistyrning 
För att kunna styra mot uppsatta mål använder sig företagen av styrmedel. Exempel på 
styrmedel är budgetering, internredovisning och prestationsmätning (Ax et al, 2005). 
Dessa styrmedel används också i företagens ekonomistyrning. Redovisningen används 
som ett styrmedel och för att se ett resultat på hur verksamheten går genom att ta fram 
resultat-, balans- och likviditetsrapporter. Detta överrensstämmer med Ax et al (2005) 
som menar att man måste använda styrmedel för att uppnå målen och Andersson et al 
(2003) menar att redovisningen är till för att ta fram ekonomiska rapporter för att kunna 
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styra företaget. Ett annat styrmedel som används i företagen är budgetering, budgeten 
visar företagen var de ska och varför de ska dit och följs upp med hjälp av redovisningen 
som visar hur det egentligen gick för företaget. Detta är i förenlighet med Ax et al (2005) 
och ses av de intervjuade företagen och Ax et al (2005) som det positiva i användningen 
av budget. Antingen användes enbart budgeten att styra med eller så användes budgeten 
tillsammans med prestationsmått. Budgeten användes för att kunna jämföra det 
beräknade utfallet med det verkliga utfallet och detta förekom i alla företag men med 
olika tidsintervaller. Företagen ser i likhet med Ax et al (2005) att budgeten utgör ett bra 
underlag för att kunna jämföra beräknat utfall med verkligt utfall. Eftersom 
redovisningen visar historia är det viktigt att man inte väntar för länge med att göra 
bokslut, rapporter och uppföljningar för då hinner man inte agera om man ser att 
någonting måste ändras i till exempel styrningen. Detta är enligt Källström (1990) 
redovisningens begränsning då den speglar vad som har hänt samtidigt som 
redovisningen ska vara ett verktyg för den framåtriktade styrningen. Denna problematik 
har även företagen noterat, men liksom Källström (1990) menar företagen att de är 
genom redovisningsinformationen företagen kan spekulera hur det kommer att se ut i 
framtiden. 
 
Prestationsmåtten som användes av företagen var räntabilitet på eget kapital, 
bruttovinstprocent, rörelsemarginal, soliditet och olika kostnader i förhållande till 
omsättning. Prestationsmått används inte i alla företag utan endast i två av de fyra 
företagen. I enlighet med Expowera (2008) användes prestationsmått för att styra 
verksamheten det vill säga analysera företaget och därmed se vad företaget kan förbättra 
men de användes även för att ge stöd vid beslutsfattande. Ax et al (2005) menar att icke 
finansiella mål blir allt vanligare dock är det inget av företagen som använder sig utav 
denna typ av mått för att kunna mäta de icke finansiella målen men det fanns däremot en 
önskan om att börja använda sig av dessa mått, exempelvis mått för att mäta nöjda kunder 
och leveranssäkerhet. 
 
Ovanstående diskussion har resulterat i följande slutsatser. Studien har visat att det är en 
stor spridning mellan de intervjuade företagens användning av redovisning vid styrning. 
Vissa använder redovisningen som styrmedel, medan andra knappt använder den, och 
detta beror som vi sett tidigare på vilken kunskap de har inom området. De rapporter som 
används är främst resultat- och likviditetsrapporter, för att se hur företaget ligger till 
jämfört med vad som är planerat. Gemensamt för de intervjuade företagen är att budgeten 
används som styrmedel, och anledningen till detta tycks vara den goda överblicken man 
får över hela företaget i ett och samma verktyg. För att kunna agera i tid är det viktigt att 
göra frekventa jämförelser mellan beräknat utfall och verkligt utfall eftersom 
redovisningen är historia och så fort som möjligt kunna ändra styrningen innan det är för 
sent. Det är naturligtvis en begränsning att redovisningen visar historisk data och ska 
användas för den framåtriktade styrningen, men det är ändå ett viktigt instrument för att 
kunna spekulera i framtidens utsikter. 
 
Prestationsmåtten används i begränsad utsträckning samtidigt som de är ett bra 
komplement till budgeten eftersom de visar hur det går för företaget men från andra 
vinklar exempelvis avkastning på eget satsat kapital. Med hjälp av prestationsmått kan 
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företagen se vad som kan förbättras. Anledningen till den begränsade användningen är att 
det inte bara krävs grundläggande kunskap för att kunna förstå utan man måste ha mer 
utbildning än så. Några icke finansiella mått används inte av något av företagen och 
anledningen till detta kan vara att det tar tid att ta fram så det passar just deras 
verksamhet. Företagen har dock uppmärksammat hur viktigt det är för företaget att inte 
bara mäta i monetära termer.  

5.4 Kort sammanfattning av slutsatserna 

För att tydligt kunna se sambandet mellan syftet och slutsatserna har jag nedan valt att 
upprepa syftet och i punktform redogöra för upp de viktigaste slutsatserna som har gjorts 
i denna studie.  
 
Syftet med denna uppsats var att: från ett ledningsperspektiv beskriva, om och hur, små 
företag använder sig av redovisningsinformation vid utövande av styrning och 

beslutsfattande samt beskriva vilka faktorer som påverkar användningen av 

redovisningsinformationen.  
 
• Det finns en stor spridning mellan de intervjuade företagens användning av 
redovisning vid beslutfattande och styrning. Redovisningens viktigaste funktion är att 
väcka uppmärksamhet för avvikelsen genom att jämföra verkligt utfall med kalkylerat 
utfall. 
 
• Att dela upp ansvaret i olika nivåer göra att det går att effektivisera styrning och 
beslutsfattade. De flesta beslut tas på ledningsnivå, där redovisningsinformation används 
främst på den taktiska nivån där beslut utarbetats med hjälp av 
redovisningsinformationen 
 
• Hur redovisningsinformation används beror på företagets erfarenhet, kunskap och 
intresse. Det mest använda underlaget vid beslutsfattande och styrning är de ekonomiska 
rapporterna och det har framkommit att det är en fara att enbart använda sig av erfarenhet 
och intuition vid beslutfattande och styrning. Det som begränsar företaget från att kunna 
analysera information i större utsträckning är tiden de har till sitt förfogande. 
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6 Avslutande diskussion 
 

I det avslutande kapitlet redogör jag för mina egna reflektioner kring studien. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Egna reflektioner 

Till sist kan jag konstatera att det är en stor fördel att använda sig av ekonomiska 
rapporter och att ha kunskapen som dessa kräver. Detta leder till bättre beslutunderlag 
och därmed bättre underlag för styrning. Bristande kunskap verkar vara den 
bakomliggande faktorn till att företag inte använder sig av redovisningsinformation. Att 
företag använder sig av redovisningsinformation är vanligt men många vet inte att 
informationen de använder kommer från redovisningen. De flesta läser rapporter 
exempelvis varje månad och använder sig därför omedvetet av informationen när de 
fattar beslut samt att många företag rådfrågar dess revisor vilken använder sig av 
redovisningsinformation. De som inte har kunskapen ser ofta redovisningsinformationen 
som ett nödvändigt ont och låter därför bli att engagera sig, trots att en liten ansträngning 
skulle kunna göra mycket nytta för företaget. Företagen redovisar och får rapporter, men 
de har svårt att förstå innebörden av rapporten. Jag skulle vilja se en ökad kunskap inom 
området antingen genom utbildning eller genom att anlita någon som har kunskapen. 
Även om företag anlitar konsulter måste de själva förstå rapporten de framställer och vid 
utbildning är det viktigt att fler än en person får kunskapen för att kunna få in de rätta 
tankebanorna i verksamheten. Tillgodoseendet av behovet av en expertkompetens skulle 
kunna bidra till bättre kunskap och en bättre kontroll över företagets detta skulle ge 
fördelar som bättre beslut- och styrningsunderlag. Kostnaden i sig kan ses som tung att 
bära, men när företagen väl ser nyttan av kunskapen kommer de också se kostnaden som 
väl investerade pengar. Redovisningsinformation kan användas på otroligt många sätt 
beroende på situationen, men vilken situation det än är så är redovisningsinformationens 
slutliga uppgift att vara ett verktyg för företagets styrning, styrningen som utgår från 
företagens beslut.  
 
Företagen som har deltagit i denna studie är mycket positiva till användningen av 
redovisningen som ett verktyg vid beslutsfattande och i styrningen, detta trots att de i 
dagsläget inte använder redovisningen fullt ut. Det framstår som en önskan från företagen 
att öka användningen av redovisningsinformation. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera frågeställningar som har uppkommit under uppsatsen gång och som man 
skulle kunna använda sig av vid fortsatt forskning. En frågeställning som har slagit mig 
är hur redovisningsbyråers syn är på användandet av redovisningsinformation, de har 
mycket kunskap inom området och skulle kunna ge en annan synvinkel av den aktuella 
frågeställningen. Ett annat förslag kan vara att jämföra små företag med mellanstora 
företag och hur användandet av redovisningsinformation skiljer företagen åt.  



 

 33 

Referenser 
 

Artiklar 
Earl, M.J. & Hopwood, A.G. (1981). From management information to information 
management i Lucas, H.C Jr et al (red), The Information Systems Environment, 

Amsterdam, North Holland. 

 
Gambling, T. (1977). Magic, Accounting and morale. Accounting, Organizations and 

Society 2(2), 141-151. 
 
Hayes, D.C. (1983). Accounting for accounting: a story about managerial accounting. 
Accounting, Organizations and Society 8(2/3), 241-249. 
 
Keasey, K., & Short, H. (1990). The Accounting Burdens Facing Small Firms: An 
Empirical Research Note. Accounting and Business Research 20(80), 307-313. 
 
March, J.G. (1987). Ambiguity and accounting: the elusive link between information and 
decision making. Accounting, Organizations and Society 12(2), 153-168. 
 
Marriott, N., & Marriott, P. (2000). Professional accountants and the development of a 
management accounting service for the small firm: barriers and possibilities. 
Management Accounting Research 11(4), 475-492. 
 
Mellemvik, F., Monsen, N., & Olson, O. (1988). Functions of accounting – a discussion. 
Scandinavian Journal of Management 4(3/4), 101-119. 
 
Mitchell, F., & Reid, G.C. (2000). Problems, challenges and opportunities: the small 
business as a setting for management accounting research. Management Accounting 

Research 11(4), 385- 390. 
 
Pleitner, H. J. (1989). Small firms and the information problem. European management 

journal 7(4), 442-450. 
 
Rice, G.H. JR., & Hamilton, R.E. (1979). Decision Theory And The Small Businessman. 
American Journal of Small Business 4(1), 1-9.  
 
Simon, H.A. (1955). A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of 

Economics 69(1), s 99-118. 
 
Skitmore, R.M., Stradling, S.G., & Tuohy, A.P. (1989). Projekt management under 
uncertainty. Construction Management and Economics 7(2), 103-113. 
 
Solomon, D. (1991). Accounting and social change: a neutralist view. Accounting, 

Organizations and Society 16(3), 287-295. 
 



 

 34 

Wichmann, H. (1983). Accounting and Marketing - Key Small Business Problem. 
American Journal of Small Business 7(4), 19-26. 
 
Böcker 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersson, J. (1995). Bilder av småföretagares ekonomistyrning. Linköping: Linköpings 
Universitet. 
 
Andersson, J-O., Ekström, C., Gabrielsson, A., Jansson, E., & Tengling, M. (2003). 
Redovisning och beskattning. Malmö: Författarna och Liber AB. 
 
Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2003). Management control system. Boston: 
McGraw Hill. 
 
Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber. 
 
Bakka, J.F., Fivelsdal, E., & Lindqvist, L. (2001). Organisationsteori. Malmö: Liber. 
 
Bruzelius, L.H., & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edenhammar, H., & Thorell, P. (2005). Företagens redovisning. Uppsala: Iustus Förlag 
AB. 
 
Edlund, P-O., Högberg, O., & Leonardz, B. (1999). Beslutsmodeller: ett redskap för 

ekonomisk argumentation. Lund: Studentlitteratur. 
 
Erikson, P. (2005). Planerad kommunikation. Malmö:Liber AB.  
 
Fiske, J. (1990). Kommunikationsteorier: en introduktion. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Källström, A. (1993). Beslutsstöd. Göteborg: BAS. 
 
Källström, A. (1990). Uppdag styreffekt: om controllern och ekonomistyrningsprocessen. 

Malmö: Liber-Hermods AB. 
 
Lindell, P. (1992). Strategisk styrning och förändring. Linköping: Linköpings 
Universitet. 
 



 

 35 

Lindvall, J. (2001). Verksamhetsstyrning : från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur 
 
Lund, J.F., & Lorentzen, R. (1978). Strategisk planering och styrning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Mårtensson, K. (1983). Ekonomisk information i små företag: redovisning i små företag. 
Stockholm: Arbetslivscentrum. 
 
Olve, N-S. (1985). Beslutsfattande: en tänkebok om rationella och intuitiva beslut. 
Malmö: Liber Förlag. 
 
Sachs, G. (1976). Från PR till relationik. Malmö: Liber Läromedel. 
 
Smith, D. (2000). Redovisningens språk. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Simon, H.A. (1968). Automationens betydelse för samhälle och företagsledning. 
Stockholm:Wahlström &Widstrand. 
 
Thomasson, J., Arvidsson, P., Lindqvist, H., Larsson, O., & Rohlin, L. (2005). Den nya 
affärsredovisningen. Malmö: Liber. 
 
Thorén, B. (1995). Användning av information vid ekonomisk styrning: månadsrapporter 

och andra informationskällor. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan (EFI). 
 

Internetkällor 
Expowera. (2008). Nyckeltal. Hämtat 13 maj, 2008 från 
http://www.expowera.com/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm 
 
Nationalencyklopedin. (2008a). Redovisning. Hämtat April 17, 2008 från www.ne.se 
 
Nationalencyklopedin. (2008b). Intern redovisning. Hämtat April 17, 2008 från 
www.ne.se 
 
Nationalencyklopedin. (2008c). Styrning. Hämtat Maj 6, 2008 från www.ne.se 
 
Personlig kommunikation 
Företag A, 2008-05-07 
Företag B, 2008-05-08 
Företag C, 2008-05-09 
Företag D, 2008-05-09

http://www.expowera.com/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm
http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se


BILAGA A 

 

BILAGA A: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

1. Berätta lite om din bakgrund?  
2. Vilken position har du i företaget och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
3. Berätta kort om företaget?  
4. Hur ser er organisation ut?  
 

Redovisning 
5. Vad är innebörden av redovisning för dig och vilken/vilka är redovisningens 

funktioner? 
6. Ansvarar ni för allt ekonomiarbete inom företaget eller anlitar ni någon 

utomstående? 
Redovisning utförs inom företaget 

7. Vem/ vilka utför det ekonomiska arbetet? 
8. Vilket/vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs 

internt i företaget? 
9. Hur ofta upprättar ni ekonomiska rapporter?  

Redovisning utförs utanför företaget 

10. Vilket/vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs 
externt, t.ex. av en redovisningsbyrå? 

11. Tror ni att ni skulle du ha större användning av rapporterna om de var utformade 
på ett annorlunda sätt? 

12. Tycker du att ni får rapporterna tillräckligt ofta? 
13. För vem och i vilka syften upprättas redovisningen och de ekonomiska 

rapporterna? Är den till er själva eller för att det till vissa delar är lagstadgat? 
14. Hur använder ni er av den externa och interna redovisningsinformationen?  
15. Upprättar företaget egentillverkade ”skräddarsydda” ekonomiska rapporter? Om 

ni upprättar egentillverkade rapporter vilken anser ni vara den viktigaste och mest 
användbara? 

16. Anser du att fördelarna i och med upprättande av redovisning/rapporter 
överväger kostnaderna? 

17. Vilken betydelse tror du har företagsledarens ekonomiska kunskaper har för 
användningen av redovisningsinformation? 

18. Vad tror du skulle göra att små företag mer frekvent skulle använda sig av 
redovisningsinformation? 

 

Beslut 
19. Vilken information har ni som grund för ert beslutsfattande och hur används den? 
20. Hur går ni tillväga för att fatta beslut?  
21. Används styrmedel vid beslutssituationer? (ex. produktkalkylering, 

prestationsmätning, budgetering och intern redovisning, efterkalkyler)  
22. Hur många faktorer baseras besluten på? (används all tillgänglig information, för 

att kunna analyserade olika alternativen vid beslut) 
23. Vad görs för att reducera osäkerhet vid beslut? 
24. Anser du att ni har möjlighet att behandla, analysera och toka informationen? 



BILAGA A 

 

 
Styrning 

25. Använder ni er av olika ”ledningsnivåer” i ert företag, är de tydligt uppdelare 
eller är de svåra att se? Vilka ekonomiska beslut fattas på respektive nivå? 

26. Vem/vilka utformar styrningen och vad styrs företaget på? 
27. Använder ni er av olika prestationsmått (finansiella/icke-finansiella) för att styra 

företaget? Vilka? 
28. På vilket sätt används redovisningsinformation för styrning av företaget? 
29. På vilket sätt kommuniceras styrningen vidare till den taktiska och operativa 

nivån?  
30. Hur fungerar kommunikationen och informationen mellan de olika 

”ledningsnivåerna”?  




