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ABSTRACT 
 

Modern accounting systems today offer small businesses a new type of information availability 

that previously did not exist. Earlier research has shown, however, that the use of financial 

information from the Accounting Information Systems (AIS) in decision-making is still low in 

Small businesses. The purpose of this study was therefore to describe and analyze how small 

businesses use financial information as well as on modern digitized accounting helps their 

understanding and use and if so how. To this end, the study investigated what kind of financial 

information is used for monitoring purposes and the frequency of the monitoring for different 

categories of financial information. The starting point for the study was a deductive approach 

and the study was carried through using a qualitative case-study design. To enhance the 

understanding of how financial information is used, interviews of four owners of four different 

small businesses were conducted. The study concludes that IT development and modern 

accounting systems can lead to increased monitoring by small businesses, of margins and cash-

flow in particular. The use of financial information in decision making was higher than previous 

research has shown. However, the study did not show any proof of this larger use being driven 

by the introduction of modern AIS. In all companies included in the case study, both rational 

and intuitive decision processes were present. Finally three distinct types of monitoring 

procedures were identified: Need-driven monitoring, ad-hoc monitoring and periodic 

monitoring. These three types of monitoring procedures serve different purposes and seem to 

be affected by the IT development in different ways. 

 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Moderna redovisningssystem erbjuder idag småföretag en ny typ av informationstillgänglighet 

som tidigare inte existerade. Studier visar däremot att användandet av ekonomisk information 

från redovisningssystemen vid beslut fortfarande är lågt i småföretag. Syftet med studien var 

därför att beskriva och analysera hur småföretag använder ekonomisk information samt om 

moderna digitaliserade redovisningssystem hjälper deras förståelse och användning och i sådant 

fall hur. För att uppfylla studiens syfte undersöktes även vilken ekonomisk information som 

används för uppföljning samt hur ofta respektive informationsslag används. Studien utgick från 

ett deduktivt upplägg och genomfördes med en kvalitativ fallstudiedesign. För att öka 

förståelsen för hur ekonomisk information används genomfördes fyra intervjuer med ägare i 

fyra olika småföretag. Studiens slutsats är att IT-utvecklingen och moderna redovisningssystem 

kan leda till ökad uppföljning av framförallt kassaflöde och resultatinformation. Studien visar 

på att användning av ekonomisk information vid beslut är högre än vad som framgick av 

tidigare studier. Däremot kan den inte styrka en koppling till moderna redovisningssystem. 

Både rationella och intuitiva beslutsprocesser förekommer i samtliga undersökta fall och beror 

då av beslutssituationens karaktär. Slutligen identifierades tre distinkta typer av uppföljning; 

behovsstyrd uppföljning, spontan uppföljning samt regelbunden uppföljning. Dessa skiljer i 

sina syften och förefaller påverkas olika av IT-utvecklingen.  
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1. INTRODUKTION OCH FRÅGESTÄLLNING  
 

I följande kapitel introduceras bakgrund till hur småföretag använder ekonomisk information, 

följt av en problemdiskussion som sedan leder fram till studiens syfte samt frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige – likväl som inom EU – utgör små och medelstora företag 99 procent av det totala 

antalet företag (Ekonomifakta, 2013; European Commision, 2014). Små och medelstora företag 

anses som den viktigaste drivande kraften för Sveriges och EU:s tillväxt (Ekonomifakta, 2010; 

European Commision, 2014). Regeringen fokuserar hårt på att förenkla och minska den 

administrativa bördan för de svenska småföretagen för att de ska kunna fokusera på att vara 

innovativa, växa, anställa och bidra till välfärden (Lööf, 2012).  

 

Småföretag är extra känsliga för påverkan utifrån som skatteregler eller räntor då de motsvarar 

en större andel av småföretagens kostnader – jämfört med stora företag – vilket leder till 

marginaliserade kassaflöden som inte tillåter perioder av dålig lönsamhet.  Dessutom har 

småföretag generellt sett större variationer i intäkter och kostnader än större företag. Alla dessa 

faktorer gör småföretag känsliga mot misstag, felbedömningar och dåliga beslut. (Welsh & 

White, 1981) Van Auken (2005) menar att dåliga beslut är den största anledningen till att 

småföretag går i konkurs. Det finns en vilja i småföretagen att tillgodoräkna sig ekonomisk 

information men för att den ska användas så behövs ett redovisningssystem som kan generera 

pålitlig (Van Auken & Carraher, 2013; Soudani, 2012), förståbar, relevant och jämförbar 

ekonomisk information (Socea, 2012) för att de kunna ta snabba och mer precisa beslut och 

undvika konkurs (Van Auken & Carraher, 2013; Soudani, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ett bristande intresse för forskning om småföretag har sedan länge uppmärksammats (McGuire, 

1976; Bayraktar & Gözlü, 1994) och få publicerade studier undersöker användningen av 

ekonomisk information bland småföretag (Shields, 2010). Det kan bero på bilden småföretagen 

har fått dras med av att vara enformiga samt okomplicerade och att fokus därför istället har 

riktats mot att försöka förstå större företag, där en mer sofistikerad ekonomisk struktur har 

antagits återfinnas (Raymond, 1984). Flera faktorer kopplade till storleken gör att småföretag 

inte har samma förutsättningar som större (Welsh & White, 1981; Busenitz & Barney, 1997). 

Därför är det viktigt att skilja mellan forskning i små respektive stora företag (ibid.).  

 

Ekonomisk information är essentiell när småföretagsledare vill skapa sig en bättre förståelse 

för sin verksamhet och ta bättre beslut. (Van Auken, 2005; Socea, 2012) De företag som 

utvecklar sin strategi med hjälp av information från sitt redovisningssystem har visat sig 

prestera bättre än de som väljer att inte göra det. Därför kan företagsledare tjäna på att lägga 

ner tid på att utnyttja redovisningssystemen till dess fulla kapacitet i sin verksamhet. (Ismail & 

King, 2005)  

 

Ferguson och Seows (2011) omfattande litteraturstudie inom ämnet redovisningssystem visar 

att nära 40 procent av moderna studier använder kognitiv psykologi som huvudsaklig teoretisk 

grund. Dessutom tyder trenden på att individen får en alltmer central roll inom användande av 

redovisningsinformation (Ferguson & Seow, 2011). Socea (2012) menar att för att förstå 

redovisningens verkliga innebörd i ett företag måste hänsyn till individen bakom besluten tas 
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då mottagandet av informationen är en fråga om olika individers verklighet. Tidigare 

kunskaper, roll i företaget och vad de ska använda redovisningen till blir alla faktorer som spelar 

in i hur ekonomisk information används i småföretag vid beslut (ibid.). Individer som inte är 

bekväma med sin förståelse av ekonomisk information är mindre benägna att använda dem, 

även om informationen är pålitlig och aktuell (Van Auken, 2005). Även om ekonomisk 

information finns tillgänglig kan den förbises eller ignoreras. Skillnaden mellan den 

information småföretag använder sig av och den de får tillgång till är därför ännu inte kartlagd. 

(Socea, 2012) 

 

Småföretag utmärks av begränsade resurser, vilket gör att de har svårt att anställa ytterligare 

ekonomipersonal eller anlita utomstående företag för redovisningstjänster eller rådgivning 

(Welsh & White, 1981).  Det leder till att småföretag ofta saknar en bred ekonomisk kunskap 

vilket gör att de inte till fullo kan förstå eller tillgodogöra sig den ekonomiska informationen 

(ibid.). Forskningslitteratur visar att ägarnas förståelse av ekonomisk information varierar 

kraftigt, och många ägare blir förvirrade av informationen. Komplexiteten i de ekonomiska 

rapporterna gör dem därför mindre användbara för ägare i småföretag. (Sian & Roberts, 2009; 

Halabi, Barret, & Dyt, 2010) 

 

Studier visar även på att redovisningssystem i småföretag endast används för administrativa 

och operationella syften och inte för strategiska ändamål eller som stöd i beslutsprocessen 

(Ismail & King, 2005; Raymond & Magnenat-Thalmann, 1982). IT-utvecklingen har gått 

snabbt och möjliggjort billigare, mer funktionsrika och användarvänliga redovisningssystem 

(Ghasemi, Shafeiepour, Aslani, & Barvayeh, 2011; Eamonn, 2012; Grubisic, 2014; Halabi 

m.fl., 2010). På senare år har dessutom utvecklarna av redovisningssystem varit inriktade på att 

öka användarens förståelse av redovisningssystemen med målet att användare utan erfarenhet 

eller formell utbildning inom redovisning ska kunna utföra sitt redovisningsarbete självständigt. 

(Eamonn, 2012; Halabi m.fl., 2010) 

 

Om redovisningssystemen traditionellt sett förutsatte att användaren hade goda ekonomiska 

kunskaper för att förstå den ekonomiska informationen och kunskapsnivån generellt sätt är 

lägre i småföretag (Welsh & White, 1981; Bergström & Lumsden, 1993) så borde förenklade 

redovisningssystem resulterat i att fler småföretag känner sig trygga med att använda 

ekonomisk information för uppföljning samt beslut och därför använder den mer. Samtidigt 

tyder tidigare studier på att begränsade kunskaper och överoptimism ofta leder till dåliga beslut 

(Sian & Roberts, 2009; Busenitz & Barney, 1997; Tang, Hess, Valacich, & Sweeney, 2014; 

Halabi m.fl., 2010), samt att företag framställer och använder ekonomiska i låg omfattning trots 

att tillgängligheten på moderna redovisningssystem ändrat förutsättningarna för småföretag 

(Halabi m.fl., 2010).   Därför är det viktigt att förstå hur småföretagen utläser den ekonomiska 

informationen i sina redovisningssystem och hur de använder den vid beslut (Van Auken, 2005; 

Shields, 2010; Halabi m.fl., 2010).  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur småföretag använder ekonomisk 

information samt om moderna digitaliserade redovisningssystem hjälper deras förståelse och 

användning och i sådant fall hur.  

 

Forskningsfrågor: 

 

 Vilken ekonomisk information från redovisningssystem används för uppföljning och 

hur används den vid beslut?  

 På vilket sätt har IT-utvecklingen och nya moderna redovisningssystem påverkat 

användning av ekonomisk information för uppföljning och beslut? 

 

1.4 Centrala begrepp och definitioner 
 

Redovisningssystem 

I studien används begreppet redovisningssystem som syftar på digitala system som används för 

att kategorisera, lagra och redovisa ekonomisk redovisningsinformation, oberoende av digital 

plattformtyp. Begreppet redovisningssystem används synonymt med begreppet 

ekonomisystem.  

 

Småföretag 

Europeiska kommissionen definierar ett småföretag enligt följande kriterier: högst 49 anställda, 

årsomsättning på högst tio miljoner euro och/eller en balansomslutning på maximalt tio 

miljoner euro (Europa.se, 2007). 
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2. METOD 
 

Följande kapitel börjar med en beskrivning av studiens metodsynsätt, metodval, 

forskningsansats och undersökningsdesign. Sedan presenteras studiens val av fall och hur det 

empiriska materialet har bearbetats samt analyserats. I slutet av kapitlet presenteras de 

metodproblem som uppkommit. 

 

2.1 Metodsynsätt 
 

Studien är genomförd utifrån ett aktörssynsätt, vilket syftar till att förstå helheten utifrån de 

olika delarnas egenskaper. Aktörssynsättet lämpar sig i föreliggande studie för att ett företag 

inte kan agera utan en enskild aktör och i småföretag – med få anställda – får aktören en central 

roll. Att förstå de olika verklighetsbilder aktören agerar efter blir därför viktigt för att förstå hur 

redovisning används. Verkligheten studien syftar till att finna är därför en socialt konstruerad 

situation där aktören är det centrala och aktören blir en individ som utifrån sina egna handlingar 

skapar sig sin egen verklighet. Studien använder inte ett systemsynsätt eftersom den enskilda 

individen inte agerar efter systematiska principer. Det gör att de studerade fallen inte bygger på 

likartade strukturer som är en viktig utgångspunkt för att systemsynsättet ska vara 

tillämpningsbart. (Arbnor & Bjerke, 2009)  

 

2.2 Undersökningsmetod 
 

För att skapa en djupare förståelse för aktörens verklighet genomfördes studien med en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen fokuserar på ord och förståelse, vilket möjliggör 

att genom citat och beskrivningar av intervjusituationen skildra individens egna tankar samt 

åsikter i studien. Detta hade inte varit möjligt via en kvantitativ metod, där fokus istället ligger 

på att kvantifiera mätbar data, vilket lämpar sig bättre för att studera mer strukturerade 

situationer. (Jacobsen, 2002) Den kvalitativa metoden tillåter därför att djupgående studera den 

socialt konstruerade verkligheten som studien syftar att finna. 

 

Studien angreps via en deduktiv forskningsansats eftersom teori som berör forskningsområdet 

redan finns. Deduktiv metod innebär att samla in och sammanställa tidigare teorier och sedan 

bygga på med ny kunskap (Arbnor & Bjerke, 2009). Det innebär att studien grundar sig i en 

omfattande litteratursökning inom forskningsområdet som sedan sammanställdes i en teoretisk 

referensram. Utifrån den teoretiska referensramen utformades en intervjuguide som användes 

för den empiriska insamlingen. Det empiriska materialet har sedan studerats, jämförts och 

analyserats mot den teoretiska referensramen för att sedan ligga till grund för studiens slutsatser. 

Jacobsen (2002) menar att många studier hålls öppna för att inte stänga ute kunskap om 

relevanta fenomen som inte framgått som relevanta i den teoretiska referensramen. Därför 

formades även denna studie med en viss öppenhet vilket återspeglats i den empiriska 

insamlingen samt i det faktum att studiens svar på forskningsfrågorna inte sammanfaller med 

studiens viktigaste slutsatser. 

 

Undersökningsansatsen som användes i studien är en fallstudie, vilket är en forskningsansats 

som fokuserar på ett eller några få enskilda fall. Tillsammans med den kvalitativa metoden ger 

fallstudier möjlighet att djupgående och detaljerat studera samt analysera studiens fyra fall. I 

denna studie representeras fyra olika fall av fyra olika företag.  En jämförande design har även 

tillämpats och företagen har studerades med samma tillvägagångssätt för att underlätta 

jämförelser mot varandra. Genom att använda en jämförande fallstudiedesign kunde analysen 

genomföras med högre tillförlitlighet. Detta då det uppkom liknande svar från studiens 
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studerade fall som genom jämförelse mot varandra hjälpte till att beskriva fenomen i 

förhållande till den teoretiska referensramen. (Bryman & Bell, 2005) 

  

2.3 Artikelsökning 
 

För att söka artiklar, doktorsavhandlingar samt erkänd undervisningslitteratur användes 

databasen PRIMO via Luleå Universitetsbibliotek samt Google scholar. Sökord som användes 

för att hitta relevant litteratur inom forskningsområdet var: ”AIS”, ”accounting information 

system”, ”small business”, ”SMEs”, ”cloud accounting”, ”decision-making” och ”cognitive 

style”. 

 

2.4 Val av fall 
 

För att uppfylla syftet med studien var det viktigt att företagen uppfyllde två kriterier; företagen 

skulle vara ägarledda och använda digitaliserade redovisningssystem. I tabell 1 (se nedan) 

presenteras grundläggande fakta om studerade fall, genomförda intervjuer och 

intervjusubjekten. I empirikapitlet ges en mer ingående presentation av intervjusubjekten. 

Företagen och intervjusubjekten har tilldelats fiktiva namn för att möta önskemål om 

anonymitet. 

 

 

Tabell 1: Studerade fall 

  
Kommunikations-

bolaget 
IT-bolaget 

Fordons-

handlaren 
Träningscentret 

Verksamhets-

område 

Webbutveckling och 

eventverksamhet 

Mjukvaru-

utveckling 

Försäljning och 

service av 

fritidsfordon 

Träning och 

friskvård 

Datum 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 30/04/2014 

Tid (minuter) 45 35 20 40 

Intervjuplats Hos företaget Hos företaget Hos företaget Hos företaget 

Intervjusubjekt VD och delägare 
VD och 

delägare 

Grundare och 

delägare 

VD, delägare och 

ekonomiansvarig 

Spelades in Ja Ja Ja Ja 

 

 

Företagen kontaktades via telefon för att säkerhetsställa att de uppfyllde de två kriterierna. 

Kontakt togs även med Exjobb vid Luleå Tekniska Universitet för att få råd om företag som de 

trodde kunde bidra till studien. Företagen som rekommenderades av Exjobb kontrollerades 

enligt samma tillvägagångssätt som beskrivet ovan. Genom Exjobb råd kontaktades 

kommunikationsbolaget och IT-bolaget.  

 

2.5 Den empiriska insamlingen 
 

Den empiriska insamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad 

intervju använder intervjuaren sig av en intervjuguide, vilket är en lista över teman som samtalet 

skall beröra (Bryman & Bell, 2005). Det var därför viktigt att intervjusubjekten fick frihet att 

besvara intervjufrågorna på sitt eget sätt och att studiens intervjuer tilläts att röra sig i olika 

riktningar, men med fokus på det som ansågs relevant och viktigt. Det vill säga att trots friheten 

styrdes ända intervjuerna mot de valda frågeställningarna. Frågorna följde därför inte någon 

given bas, vilket även hjälpte till att undvika intervjueffekten. Intervjueffekten innebär att 
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intervjuarens medverkan påverkar att intervjusubjekten uppträder onormalt, vilket kan ske 

medvetet eller omedvetet (Jacobsen, 2002). Studien vill trots allt inte bidra med generaliserbar 

kunskap, utan djupgående skapa en bild av den enskilda aktörens verklighet. Däremot var det 

viktigt att undvika en ostrukturerad intervju. Bryman och Bell (2005) menar att en risk med 

ostrukturerade intervjuer är att gå miste om viktig information angående de ämnen som studien 

ämnar undersöka. Vid en ostrukturerad intervju ställer intervjuaren en inledande fråga och låter 

den intervjuade helt bestämma mönster (ibid.).  

 

2.6 Analys av empirin 
 

Första steget i behandlingen av det insamlade empiriska materialet utfördes genom 

transkribering där det inspelade materialet skrevs ned i löpande text. Bryman och Bell (2005) 

menar att transkriberingen gör det lättare att analysera materialet djupare samt minskar risken 

att missa viktig information. För vidare analys av det empiriska materialet användes ett 

matrisformat, där begrepp såsom ekonomisk information av olika slag identifierades längs ena 

axeln och förekomst på den andra. Matrisen bidrog med att tydligt visa på likheter samt 

skillnader mellan de olika fallen som underlättade analys och tolkning. Empirikapitlet och 

svaren från de olika frågorna i intervjuguiden strukturerades även upp in i olika huvudgrupper 

utifrån studiens forskningsfrågor. Materialet har sedan bearbetats flertalet gånger för att 

säkerställa att materialet tolkats på rätt sätt.  

 

2.7 Metodproblem 
 

Vid varje intervju klargjordes studiens syfte för intervjusubjekten. Detta ledde till att 

intervjusubjekten många gånger kom med feedback på huruvida intervjuguiden innehöll för 

syftet relevanta frågor. Detta inträffade vid samtliga intervjuer vilket ledde till ett brett empiriskt 

material som i kombination med en delvis öppen studiedesign bidrog till att höja studiens 

trovärdighet.  

 

Genom studiens kriterier för val av fall valdes endast de intervjusubjekt ut som kunde bidra 

med tillförlitliga svar på intervjufrågorna. Intervjuguiden skickades till intervjusubjekten i 

förhand vilket enligt Bryman och Bell (2005) underlättar för intervjusubjekten att ge mer 

tillförlitliga svar. Däremot menar Bryman och Bell (2005) att när det empiriska materialet 

transkriberas finns det en risk för att felaktigheter kan uppstå i transkriberingsprocessen och att 

det nedskrivna materialet inte överensstämmer med den verkliga intervjun. För att motverka 

detta har transkriberingen utförts direkt efter samtliga intervjutillfällen och av samma personer 

som utförde intervjun. Svaren från intervjusubjekten kan även enligt Bryman och Bell (2005) 

ha påverkats av personkemi, miljö och vilken ordning frågorna ställdes. Samtliga intervjuer har 

därför genomförts i intervjusubjektens lokaler och hållits så flexibla som möjligt. En effekt av 

intervjuplatsen var att intervjusubjekten fick möjlighet att demonstrera redovisningssystemen 

vilket det lättare för intervjuaren att förstå svaren. Att försöka hålla intervjuerna flexibla var 

extra viktigt då alla intervjusubjekt hade svårigheter med att bedöma exakt i vilka situationer 

de använder ekonomisk information eftersom alla beskrev en dynamisk 

informationsinhämtning. Problemet hanterades genom att intervjuaren i vissa frågor fick hjälpa 

till att styra intervjusubjektet mot potentiella beslutssituationer för att skapa en helhetsbild. 

Hänsyn bör också tillägnas det faktum att frågor rörande intuition och rationalitet i vissa fall 

kan uppfattas som känsligt eller prestigefyllt och då påverka tillförlitlighet i intervjusubjektens 

svar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur företagets storlek, informationsteknologi samt 

individen kan influera redovisningssystemen. Därefter presenteras befintliga studier som 

behandlar vilken ekonomisk information som används för uppföljning, hur den används vid 

beslut och hur redovisningssystemen påverkar användningen. Slutligen sammanfattas den 

teoretiska referensramen i en modell. 

 

3.1 Småföretag 
 

Det finns ett starkt samband mellan företagets storlek och användningsgraden av 

redovisningssystem. Småföretag använder redovisningssystemen och ekonomisk information i 

lägre grad än större företag. (Bergström & Lumsden, 1993; Halabi m.fl., 2010) 

Forskningslitteraturen beskriver olika orsaker och tyder dels på att företagets storlek har en 

indirekt påverkan på användningen av ekonomisk information. Welsh och White (1981) ger en 

möjlig förklaring och menar att självaste storleken i småföretag skapar ett tillstånd av knappa 

resurser. I ett sådant tillstånd lämpar sig metoder för exempelvis styrning (beslut och 

uppföljning) som skiljer sig från de metoder som bör användas i stora företag.  De har inte råd 

att köpa rådgivning eller anställa högutbildad personal i samma utsträckning som större företag 

(ibid.). Detta gör att företagsledaren (individen) får en framträdande roll i småföretag och är 

iblandad i nästan alla beslut (Van Auken & Carraher, 2013; Welsh & White, 1981; Rice & 

Hamilton, 1979; Raymond, 1984; Bergström & Lumsden, 1993; Halabi m.fl., 2010). Om det 

finns ett samband mellan företagets storlek och individens egenskaper så bör det även få en 

indirekt effekt i hur företaget använder ekonomisk information för uppföljning och styrning (se 

avsnitt 3.3). Vid ett visst skede i ett företags tillväxtfas så anser ägarna att utfallen av deras 

beslut blir beroende av beslutsstöd i form av ekonomisk information, vilket kan förklaras med 

att tillväxt kräver en mer sofistikerad kapitalstruktur.  (Van Auken & Carraher, 2013) När de 

tillgodogör sig den ekonomiska kunskapen, blir de mer trygga i att tolka rapporterna och då 

ökar även användandet (Van Auken & Carraher, 2013; Tang m.fl., 2014).  

 

3.1.1 IT-utvecklingens påverkan på redovisningssystem 
 

Redan i början på 1990-talet var implementeringen av datoriserade redovisningssystem väl 

utbrett och återfanns i 99 procent av de svenska småföretagen (Bergström & Lumsden, 1993). 

Priset för datorer och programvaror har sedan dess sjunkit kraftigt och företagens intresse av 

att internt utföra löpande redovisning har ökat (Eamonn, 2012). Idag erbjuds 

redovisningssystemen som prenumerationstjänster på månads- och användarbasis riktat mot 

även småföretag. För de som inte vill installera lokalt finns det molnbaserade tjänster, där 

redovisningssystemet körs som en applikation direkt i webbläsaren. Det gör att leverantören 

står för både hårdvara och säkerhet. De digitaliserade redovisningssystemen erbjuder därmed 

det lilla företaget en tillgänglighet och funktionalitet som inte existerade för 30 år sedan. 

(Eamonn, 2012; Visma, 2014; Fortnox Aktiebolag, 2014; Grubisic, 2014) Det går snabbt och 

enkelt att framställa rapporter för uppföljning vilket möjliggör för företaget att generera dessa 

löpande under verksamhetsåret, vilket kan spara företag både tid och pengar (Ghasemi m.fl., 

2011; Grubisic, 2014). Grubisic (2014) menar dessutom att små företag lär agera ”early 

adopters” av molnbaserade redovisningssystem eftersom det visat sig innebära kostnadsfördelar 

för småföretagen samtidigt som stora företag är mer benägna att hålla känslig information på 

egna servrar. 
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Bressler och Bressler (2006) menar dock att endast hälften av företagen som använder ett 

redovisningssystem ansåg att de fyllde den funktionen de krävde. Den andra hälften saknade 

vissa funktioner eller ansåg att det fanns utrymme för förbättringar i systemen. Dels fanns en 

önskan om att redovisningssystemen skulle omfatta mer analyser om framtiden (ibid.). Ismail 

och King (2005) argumenterar för att det beror på att företagen inte förstår 

redovisningssystemen och kan därför inte använda kapaciteten till fullo. Detta är i linje med 

ytterligare resultat från Bressler och Bresslers (2006) studie där företagen ville att 

redovisningssystemen skulle bli mer lättförståeliga. Detta återges också när företag värdesatte 

användarvänlighet över priset i valet av redovisningssystem. Detta kan anses vara en kritisk 

punkt eftersom det är essentiellt att de förstår sig på redovisningssystemen då de inte har 

resurser att anställa personal att tolka den ekonomiska informationen åt dem (Bressler & 

Bressler, 2006; Welsh & White, 1981). Därför tenderar rredovisningssystemens applikations-

portföljer hos småföretag till att vara mer inriktad mot tidssparande hjälpmedel (inre 

effektivitet) som lager och bokföringsprogram snarare än mot program som ska underlätta att 

ta effektiva beslut (yttre effektivitet). (Ismail & King, 2005; Raymond & Magnenat-Thalmann, 

1982) 

 

3.1.2 Individen 
 

Beslut i småföretag är en komplex process (Rice & Hamilton, 1979) som i hög grad påverkas 

individens egenskaper (Socea, 2012). Hur individen använder ekonomisk information från ett 

redovisningssystem för uppföljning och beslut beror av individens utbildning, trygghet, och 

kognitiva beslutsfattarstil (Bergström & Lumsden, 1993; Van Auken, 2005; Van Auken & 

Carraher, 2013; Socea, 2012; Charles, Groves, Paik, & Kindler, 2007; Tang m.fl., 2014).  

 

Företagsledare med utbildning anger att det har medfört kunskaper att hantera siffror vilket ökar 

deras användning av redovisningssystemen. Företagsledare med låg formell utbildning ägnar 

istället mer tid åt att hantera muntlig information för att skapa sig en uppfattning om bolagets 

finansiella ställning. Koppling mellan utbildningsnivå och ökad användning av ekonomisk 

information kan förklaras med att högre utbildade småföretagare som innehar bättre kunskaper 

i att tolka ekonomisk information inser och värderar högre nyttan av ekonomisk information. 

(Bergström & Lumsden, 1993; Van Auken, 2005; Van Auken & Carraher, 2013)  

 

Individens kognitiva beslutsfattarstil har i tidigare studier visat sig påverka hur småföretag 

använder sig av sitt redovisningssystem och ekonomisk information (Bergström & Lumsden, 

1993; Gänswein, 2011). En kognitiv beslutfattarstil kan beskrivas som en individs agerande i 

en beslutssituation och delas in i två huvudtyper (Thunholm, 2004; Charles m.fl., 2007); den 

rationella individen och den intuitiva individen. Individuella skillnader mellan de olika 

beslutsfattarstilarna inkluderar olikheter i hur information hanteras och vilka informationskällor 

som föredras (Charles m.fl., 2007; Thunholm, 2004; Van Auken & Carraher, 2013; Socea, 

2012). En rationell beslutsfattare karakteriseras av att vara omfattande i sin 

informationssökning och sin logiska utvärdering (Charles m.fl., 2007; Thunholm, 2004). De 

föredrar ekonomisk information från sitt redovisningssystem och använder siffror och analyser 

för att skapa sig ny kunskap (Gänswein, 2011). En intuitiv beslutsfattare karakteriseras snarare 

av att istället skapa sig en känsla från ett informationsflöde än att systematiskt söka och hantera 

information (Charles m.fl., 2007; Thunholm, 2004). Det betyder att den intuitiva beslutsfattaren 

inte använder sitt redovisningssystem i samma utsträckning som den rationella och föredrar 

andra informationskällor vid beslut (Bergström & Lumsden, 1993; Gänswein, 2011). 

3.1.3 Kopplingen mellan redovisningssystem och individen 
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Bergström och Lumsden (1993) menar att det finns en risk med att redovisningssystemen utgår 

från att användaren är analytisk och rationell vid sin tolkning och användning av ekonomisk 

information, när användaren i småföretag i självaste verket ofta är intuitiv. Gänswein (2011) 

menar att ekonomisk information från ett redovisningssystem till och med kan ha en negativ 

påverkan på den intuitiva beslutsfattarens beslut. Van Auken och Carraher (2013) fann att 

småföretag som sällan sammanställer finansiella rapporter upplever annan nytta i form av 

minskade administrationskostnader och att påstå att småföretagen använder all information som 

de har att tillgå oberoende vem som är mottagaren blir då fel. De nya grafiska och mer 

interaktiva användargränssnitten i redovisningssystemen har således anpassat 

informationsåtergivningen till att passa mer intuitiva individer och därmed småföretag (Tang 

m.fl., 2014; Eamonn, 2012). Det blir argument för varför IT-utvecklingen har medfört att 

situationen har förändrats och användandet av ekonomisk information i småföretag – för 

uppföljning och beslut – blivit mer effektiviserat och omfattande. (Eamonn, 2012) 

 

3.2 Ekonomisk information från redovisningssystem vid uppföljning och 

beslut 
 

För att beskriva vad som i studien menas med uppföljning och beslut används en modell (se 

figur 1) såsom beskriven av Emmanuel m.fl. (1995). Modellen illustrerar hur ekonomisk 

information från ett redovisningssystem på ett strukturerat sätt kan användas vid uppföljning 

och beslut för att styra organisationen.  

 

 

Figur 1: Redovisningssystem för styrning (anpassad från Emmanuel m.fl., 1995) 

Styrningsmodellen är i grunden avvikelse-baserad. Uppföljning (6) sker av det faktiska 

resultatet (5) och jämförs (7) med målet för processen eller andra ställda krav. Om en avvikelse 

mellan det faktiska resultatet och målet eller kravet för en process identifieras så analyseras (1) 
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avvikelsen för att finna orsaken, och ett beslut (1) om styrningsåtgärd tas. Det leder till att 

styrningsåtgärden implementeras och reducerar avvikelsen. Detta beskrivs som bakåtblickande 

återkopplingsstyrning. Ett problem med dess användning är att avvikelser tillåts uppkomma. I 

sådana fall finns det ett behov av en prediktiv modell (4b) för framåtblickande styrning. Istället 

för faktiskt resultat, så används då prognoser (4b) av ett framtida resultat för att jämföras med 

uppställda mål/krav som i sin tur kan vara baserade på kalkyler. Vid avvikelse mellan prognos 

och uppställda mål/krav så tas beslut (1) om förebyggande styrningsåtgärd. I den mån 

åtgärderna är effektiva så uppnås kontroll innan någon avvikelse faktiskt uppstår. Skillnaden 

mellan bakåtblickande återkopplingsstyrning och framåtblickande styrning är att mätningen av 

det faktiska processresultatet är ersatt med en förutsägelse av det förväntade resultatet vid något 

framtida tillfälle. En sådan förutsägelse kräver en prediktiv modell som är tillräckligt exakt för 

att säkerställa att styrningsåtgärder kommer att förbättra situationen istället för att försämra den 

ytterligare. Redovisningssystemet spelar en viktig roll för uppföljning genom att underlätta 

insamling och rapportering av information men företag använder också ofta parallellt med 

ekonomisk information följer upp annan information. (Emmanuel, Otley, & Merchant, 1995) 

 

Uppföljning och beslut kan även användas och beskrivas på andra sätt och dessa behandlas 

separat i de två följande avsnitten.  

 

3.2.1 Vilken ekonomisk information används för uppföljning 
 

Thorén (1995) har visat hur uppföljning kan göras för att skaffa en övergripande bild och 

förbättrad förståelse av företaget för att implicit användas som beslutsunderlag och Simon, 

Guetzkow, Kozmetsky och Tyndall (1954) menar att den hjälper larma om oförutsedda problem 

eller möjligheter internt eller i omvärlden. 

 

Uppföljningens omfattning beträffande rapporttyp och frekvens varierar mycket mellan 

småföretagen (Ismail & King, 2005). Andra studier tyder på att komplexiteten i de ekonomiska 

rapporterna gör dem därför mindre användbara för småföretag (Sian & Roberts, 2009; Halabi 

m.fl., 2010). Bergström och Lumsdens (1993) undersökning, rörande svenska småföretags 

användning av ekonomisk information, visade på att den vanligaste ekonomiska informationen 

för uppföljning var resultatrapporten, som främst togs fram månatligen. De fann däremot att det 

var betydligt ovanligare att småföretagen använde sig av resultatbaserad information för olika 

delar av verksamheten eller för olika projekt. Balansrapporter tenderade till att upprättas främst 

vid bokslut eller vid större investeringar och endast hälften av företagen upprättade 

balansrapporter månatligen. Nyckeltal visade sig hanteras och beräknas i liten utsträckning. 

(Bergström & Lumsden, 1993) Andra rapporter exempelvis; leverantörs och kundreskontra, 

mervärdesskatt, order och inköp, upprättades i en mycket liten andel av småföretagen. Endast 

hälften av småföretagen upplevde att de hade stor användning av ekonomisk information såsom 

prognoser och kalkyler vid framåtblickande styrning eller ekonomisk planering. (ibid.) Halabi 

m.fl. (2010) visar dock i en studie av småföretag att framställandet av ekonomiska rapporter i 

dessa företag är lågt och att företagen mest följer upp saldot på bankkontot (ibid.). 
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3.2.2 Hur används ekonomisk information från redovisningssystem vid beslut 
 

När det gäller beslutssituationer så skiljer litteraturen på återkommande beslut och beslut som 

fattas då nya möjligheter uppmärksammas. Återkommande beslut kan exempelvis gälla inköp 

av insatsvaror till en standardiserad produktionsprocess. Dessa beslut karaktäriseras av låg 

osäkerhet och hög programmerbarhet. Relationen mellan input och output kan med precision 

förklaras vilket gör ekonomisk information användbar för att förutspå output, samt leder till att 

beslutsprocessen blir programmerbar. Detta betyder att denna typ av beslut (exempelvis inköp) 

går att standardisera och skapa beslutsstöd för i ett redovisningssystem. Beslut som fattas i 

samband med nya möjligheter kan exempelvis gälla introduktion på nya marknader eller nya 

produkter. Dessa beslut karaktäriseras generellt av större osäkerhet och låg programmerbarhet. 

(Emmanuel, Otley, & Merchant, 1995) I dessa beslutssammanhang är inte befintlig ekonomisk 

information från redovisningssystemet lika användbar och beslutsfattaren använder istället 

andra informationskällor och ofta en mer intuitiv beslutsprocess. (Emmanuel, Otley, & 

Merchant, 1995; Bergström & Lumsden, 1993) 

 

Mintzberg (1973) beskriver hur beslut i småföretag oftast sker genom en bakåtblickande reaktiv 

process för anpassning till omvärlden/miljön, snarare än den framåtblickande styrningen (se 

avsnitt 3.4), som stora företag tycks tillämpa. Welsh och White (1981) menar att användandet 

av ekonomisk information vid beslut generellt sett är lågt hos småföretag.  Rice och Hamilton 

(1979) menar också att beslutsprocessen i småföretag oftast är ett resultat av ”erfarenhet”, 

”intuition” eller ”guesswork” och att ekonomisk information används i låg utsträckning som 

underlag i beslutsprocesser. Langley (1990) däremot argumenterar för att ekonomisk 

information är ett viktigt och vanligt verktyg för småföretag för att skapa sig en 

informationsgrund för att ta beslut och för att följa upp att besluten gav det önskade utfallet. 

Nyare studier visar på att ekonomisk information från redovisningssystemen fortfarande 

används i liten utsträckning i småföretag för att ta beslut. (Gänswein, 2011; Halabi m.fl., 2010)  

 

Bergström och Lumsden (1993) fann att småföretag vid beslut såsom etablering av nya 

produkter eller marknader får redovisningssystemet en sekundär roll och ekonomisk 

information används då först sent i beslutsprocessen endast för att kontrollera om beslutet är 

ekonomiskt genomförbart. Vid större investeringar tenderade småföretag att använda sitt 

redovisningssystem och ekonomisk information för att kontrollera hur stor del av investeringen 

som kan finansieras med hjälp av interna medel. (ibid.) 

 

Småföretag har problem med att avgöra kassaflödet och att skilja på kassaflöde och resultat. 

Eftersom resultat bara är ett matematiskt koncept är det viktigt att småföretagen – framförallt 

vid investeringsbeslut – planerar för att det behövs en buffert för variationer i kassaflödet men 

detta tar få småföretag hänsyn till i beslutsprocessen. (Welsh & White, 1981)  

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

IT-utvecklingen (se figur 2) har medfört att redovisningssystemen som finns tillgängliga för 

småföretag erbjuder fler funktioner och bättre användargränssnitt som gör det lättare att tolka 

och använda den ekonomiska informationen. IT-utvecklingen har också lett till att 

redovisningssystemen snabbare kan generera aktuell information vilket gjort den tillgängligare 

för användarna. (Eamonn, 2012; Fortnox Aktiebolag, 2014; Grönlund, Tagesson, & Öhman, 

2013; Grubisic, 2014; Ghasemi m.fl., 2011; Visma, 2014) Hur effektivt ekonomisk information 

kan tillämpas vid beslut hänger inte bara på redovisningssystemets utformning. När den 

ekonomiska informationen ska tolkas och analyseras av en individ är dennes egenskaper 
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avgörande för hur informationen uppfattas. I föreliggande studie så har en referensram 

konstruerats där sådana egenskaper främst antas utgöras av utbildning, erfarenhet och kognitiv 

beslutsfattarstil.  Ett sätt att tänka på är att redovisningssystemet och individen är två enheter 

som ska kommunicera, då måste de tala samma språk för att vara kompatibla med varandra. I 

småföretag har ägaren (individen) en central roll och därför blir dennes egenskaper viktiga 

faktorer för hur den ekonomiska informationen tolkas och används vid beslut (Van Auken & 

Carraher, 2013; Socea, 2012; Gänswein, 2011).  

 

Bergström och Lumsden (1993) menar att ekonomisk information inte används för styrning och 

beslutsfattande i stor omfattning i småföretag. Detta eftersom utvecklarna av 

redovisningssystemen tidigare förutsatte en användare med rationell kognitiv stil samtidigt som 

majoriteten av användarna i småföretag i praktiken har en intuitiv kognitiv stil; enheterna är 

alltså inte helt kompatibla. Studien ämnar undersöka om systemen blivit mer användarvänliga 

i samband med IT-utveckling och om det i sådant fall påverkat användningen av ekonomisk 

information vid beslut i småföretag.  

 

 

 

Figur 2: Sammanfattning av teoretiska referensramen 
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4. EMPIRI 
 

I följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Materialet består av fyra 

personliga intervjuer som sammanställts och delats upp under respektive företag utefter 

studiens forskningsfrågor.  

 

4.1 Kommunikationsbolaget 
 

Kommunikationsbolaget anordnar marknadsföringsevent och levererar olika former av digitala 

tjänster. Deras kompetensområden innefattar digital produktion, design, copy och koncept. De 

har idag nio anställda och omsätter drygt nio miljoner kronor. Bolaget grundades (i sin 

nuvarande form) 2008 och har tre delägare, fördelat 40/40/20 procent.  

 

Intervjusubjektet (i studien kallad Mattias) är bolagets VD, grundare och delägare med 40 

procent. Mattias har sysslat med entreprenörskap sedan gymnasietiden och startade sitt första 

eventbolag när han var 16 år gammal. Parallellt med jobbet har han studerat IT och 

företagsekonomi på högskola och på senare år även vid IHM Business School. Företaget har en 

anställd ekonomicontroller som sköter bokföring och bokslut. De använder 

redovisningssystemet ”Visma Administration 2000” för bokföring och redovisning, de har 

dessutom en separat modul för tidrapportering av konsulttimmar. 

 

4.1.1 Vilken ekonomisk information används för uppföljning 
 

Varje månad gör de en uppföljning, då sammanställer företagets controller en rapport, 

innehållandes några viktiga ekonomiska poster för respektive affärsområde. Mattias anser att 

det är viktigt att arbeta med ekonomiska rapporter på affärsområdesnivå för att följa upp att de 

presterar som de ska och hur verksamheten utvecklas jämfört med tidigare månader. Han tycker 

dock att han skulle kunna göra mycket mer uppföljning på projektnivå. Där har de tillgång till 

detaljerad data om vilka timmar de har lagt ned och vad budgeten respektive offerten var, men 

det sker ändå i liten utsträckning.  

 

Månadsrapporterna ger Mattias en bra bild av företaget och han säger att han vill veta vad som 

genererar resultatet. Det gör han genom att dela upp hur stor del av intäkterna som är 

konsulttimmar och hur mycket som ”äts upp av direkta kostnader”, såsom löner. 

Månadsrapporten innehåller även en kassaflödesanalys men han visar också hur han snabbt får 

en överblick av kassaflödet genom sin banks mobilapplikation. Balansräkning är inte något 

Mattias tittar på löpande i verksamheten eftersom de klarar sig långt på de befintliga 

månadsrapporterna. Han förklarar att om resultatet är bra kommer det synas i balansräkningen 

men han medger att han vid behov kollar balansräkningen, exempelvis när han vill se posten 

semesterlöner. 

 

Mattias upprättar väldigt få prognoser och skriver aldrig ut några prognoser från 

redovisningssystemet, han förklarar att det sker mest i huvudet. Mattias medger att det är något 

de skulle kunna använda sig mer av men i och med att de registrerar alla offerter som de skickar 

ut och tilldelar dessa sannolikhet (att bli accepterade) får han ändå en bra uppskattning av 

resultatet några månader framåt.  

 

Nyckeltal använder han till viss del och då främst soliditet som räknas fram en gång per år. 

Intervjuaren frågar om de använder nyckeltalet vinstmarginal varpå Mattias skakar lite nekande 

på huvudet och svarar att vinstmarginal är ett lämpligt verktyg om det visar sig att företaget inte 
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tjänar några pengar trots hög omsättning. Mattias menar att börjar läget bli sämre blir han mer 

mån om att fokusera på ”prognoser och sådant” eftersom det då blir viktigt att veta vilka intäkter 

som behövs i framtiden för att verksamheten ska överleva. Så länge det ”rullar på” fokuserar 

han på försäljningen och kassaflödet.  

 

”I sådana lägen är det snarare viktigare att se till kapacitetsfrågor och kontrollera att det 

finns tillräckligt med personal för att kunna utföra de inbokade jobben.” 

 

4.1.2 Hur används ekonomisk information från redovisningssystem vid beslut 
 

Mattias upplever inga problem med att förstå ekonomisk information och känner sig trygg med 

att använda informationen för att fatta beslut. Han berättar också att han har lätt för siffror och 

att komma ihåg dem. Ska han ge svar på om hans kognitiva stil är rationell eller intuitiv anser 

han att den är både och. Han ger ett intryck av att tycka denna fråga är svår att svara på för det 

är varken eller men han beskriver sin tolkningsprocess som mer intuitiv än en systematisk 

analys. Dock säger han hela tiden att båda behövs och förklarar det som att det inte går att följa 

en bok.  

 

När det kommer till kritan, anser Mattias att ekonomisk information är det avgörande i många 

beslut.  Han använder så långt det går information från sitt redovisningssystem och har i många 

fall gjort investeringskalkyler samt försäljningskalkyler. Vid exempelvis anställning måste han 

veta hur stora lönekostnader anställningen medför och se till kassan och framtida kassaflöden. 

De tidigare nämnda månadsrapporterna är ett viktigt verktyg men Mattias anser att 

orderingången är ännu viktigare när han fattar beslut. Han förklarar det med att orderingången 

signalerar vad de har för ingående jobb och det är det som styr vad de behöver för resurser 

(personal). Mattias säger dock att ibland är det bättre att ta en förlust än att ägna all sin tid åt att 

försöka förutspå och analysera. Han menar att när man hållit på länge som han gjort får man en 

känsla på vad som är bra respektive dåligt och varför någonting gick fel.  

 

4.1.3 På vilket sätt har IT-utvecklingen och nya moderna redovisningssystem 

påverkat användning av ekonomisk information för uppföljning och beslut 
 

Mattias tycker att en smidig funktion i deras redovisningssystem är en grafisk översikt 

(”företagstermometern”) av redovisningen i realtid (se bilaga 2). Mattias vet inte exakt hur ofta 

han använder denna funktion men säger att det sker nästan dagligen, även om han inte går in 

på djupet på vart exakt alla siffror kommer ifrån. Funktionen visar kund och 

leverantörsfakturor, resultat och balans. Han kan se hur företaget ligger till nu och några veckor 

framåt i tiden, förutsatt att allt blivit bokfört. Företagstermometern innehåller också en grafisk 

framställning av balansrapporten och resultatrapporten.  

 

”Det är alltid intressant med snabb överblick och som VD och ägare är man intresserad av 

varenda tusenlapp.” 

 

De har även ett tidrapporteringssystem som mäter debiterbar konsulttid, visar konsulternas 

debiteringsgrad, och visar vad konsulterna faktiskt har gjort, vilket är något han gillar. Mattias 

kan konstatera att redovisningsprogrammet spelar en central roll i hans företag och säger att de 

inte skulle klara sig utan det, det skulle i alla fall bli otroligt ineffektivt.  

 

”Vad är alternativet?” 
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Säger Mattias frågande och skrattar. Skämtsamt drar han en symbolisk parallell till att använda 

en stor bok med en miniräknare på sidan. Deras flöde är idag uppbyggt på det sättet att fakturor 

skannas in i södra Sverige och om det andra företaget redan finns med i redovisningssystemet 

sker bokföringen per automatik. Det resulterar i att processen för att bokföra en frekvent 

leverantör sker med en knapptryckning. Utan redovisningssystemet skulle de vara tvungna att 

lägga ner väldigt mycket tid på den biten. En annan viktig aspekt med den smidiga 

bokföringsprocessen är att Mattias alltid har tillgång till aktuell information, högst tio till fem 

dagar gammal. Det gör att han alltid ligger i fas och han poängterar att aktuell information är 

det viktigaste vid beslut.  

 

Redovisningssystemet är installerat på en fjärrserver vilket gör att han kommer åt det från alla 

datorer – även hemifrån – och han förklarar sin livsstil som  

 

"alltid uppkopplad." 

 

Mattias beskriver hur han även kan göra uppföljning via mobiltelefon och surfplatta, men att 

han gör det mest från sin laptop ändå. Han tycker att ibland är lättare att i lugn och ro titta på 

siffrorna hemifrån och att det är användbart i vissa fall då han behöver information men inte 

befinner sig på kontoret. 

 

4.2 IT-bolaget 
 

IT-bolaget är verksamt inom mjukvaruutvecklingsbranschen och arbetar främst med att 

utveckla och sälja ett IT-system för betalning via smarta telefoner. Idag sysselsätter de fem 

heltidsanställda och ett varierande antal deltid/konsulter. Företaget undersöker 

expanderingsmöjligheter och utvecklar ständigt sitt affärskoncept. Deras omsättning var förra 

året (2013) kring en miljon kronor men har ökat kraftigt sedan dess. 

 

Intervjusubjektet är bolagets VD. Hans arbete innefattar personalansvar, ekonomiansvar, kort- 

och långsiktiga frågor, kundrelationer och försäljning. I denna studie kallar vi honom Simon. 

Simon är utbildad civilingenjör inom maskinteknik och innehar en doktorsexamen inom 

energivetenskap, han har inte någon ekonomiutbildning. Företaget anlitar en extern 

redovisningsbyrå som sköter bokföring och bokslut. De använder tillsammans med sin 

redovisningsbyrå det datoriserade redovisningssystemet ”Mamut Enterprise One” för bokföring 

och redovisning. I systemet bokförs verifikationer månatligen. De har även ett egenutvecklat 

system för att sammanställa och presentera viss data löpande, bland annat försäljning och 

kassaflöde i realtid. 

 

4.2.1 Vilken ekonomisk information används för uppföljning 
 

Varje månad tar Simon tillsammans med sin revisor fram rapporter för uppföljning där de 

stämmer av mot prognoser som de gjort. Månadsrapporterna innehåller resultat, balans och 

kassaflödesanalys. Många av deras räkningar betalas på månadsbasis och Simon anser att det 

därför inte ger något att kolla balans och resultat i Mamut oftare än så. Han är dock inne i sitt 

egna system ibland för att se trender och hur månaden fortlöper. 

 

De framställer prognoser för kassaflödet, försäljning och täckningsbidrag för varje produkt. 

Prognoser baserar Simon på historisk försäljning i förhållande till kapacitet och skalar sedan 

upp det enligt en trendlinje, dock inte helt linjärt. Magkänsla och samtal med säljare spelar båda 

in när prognoserna skapas. Det är även viktigt att ta hänsyn till fler faktorer såsom säsong, då 
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Simon ser företagets verksamhet som säsongsbetonad. Förutom prognos är det även viktigt att 

se hur de ligger till i förhållande till vad han har lovat ägarna, speciellt i den situationen företaget 

befinner sig idag. Företaget har inte nått break-even ännu, därför är ägarna noggranna med att 

följa upp att verksamheten rör sig mot lönsamhet som planerat. 

 

När det kommer till nyckeltal så tycker Simon att täckningsbidraget är det viktigaste, varje 

månad följer de upp täckningsbidragen på de olika produkterna. Simon förklarar också att 

likviditeten är viktig för deras företag eftersom de är nystartade och att omsättningen därför har 

en central roll. Simon upplever att omsättning inte säger så mycket om företaget, men det är en 

viktig del för investerare, speciellt i upphandlingsfasen. Övriga nyckeltal är endast något han 

kollar snabbt på, och då soliditeten ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

Simons användning av ekonomisk information styrs mycket av hur det går och var i livscykeln 

en viss produkt befinner sig. När det går dåligt så tenderar de att följa försäljningen mer 

frekvent. Om de etablerar en produkt på en ny marknad blir det mer intressant att följa 

utvecklingen med tätare uppföljning av den ekonomiska informationen. 

 

4.2.2 Hur används ekonomisk information från redovisningssystem vid beslut 
 

Simon upplever att han har lätt för siffror och statistik vilket gör det lätt att läsa viss ekonomisk 

information, samtidigt som han upplever att just det redovisningstekniska kan vara svårt ibland 

eftersom han inte har någon ekonomisk utbildning. Han beskriver bokföring som en akilleshäl 

som ingen i företaget vill ta i. Balansräkningen upplevs som mest svårtolkad och det är en av 

anledningarna till att de har valt att leja bort bokförings- och bokslutsarbetet. Simon säger att 

det är informationen från sitt redovisningssystem som han kan lita på eftersom den är pålitlig 

och jämförbar. Han beskriver sin kognitiva beslutsfattarstil som  

 

”väldigt noggrann och systematisk, definitivt.”  

  

Simon säger dock att personliga diskussioner alltid finns där och uppskattar fördelningen av 

informationsinhämtning vid beslut till 30 procent från diskussion och 70 procent från sitt 

redovisningssystem och IT-system. 

 

Simon beskriver hur han styr företaget väldigt hårt utifrån de månatliga rapporterna. Om han 

ser att det går sämre för en specifik produktkategori försöker han alltid att finna den 

bakomliggande orsaken till det i den ekonomiska informationen. Simon följer alltid upp 

omsättningen och jämför täckningsbidragen för de olika produkterna för att se hur han ska 

fördela resurser såsom säljare på respektive produkt och marknad. Extra viktigt blir hans 

redovisningssystem vid investeringar i produktutveckling. Om en kund efterfrågar en tjänst 

måste han ”kolla ekonomisk information” och räkna på vad produkten genererar i form av 

kassaflöde, täckningsbidrag, omfattning i manskapstid och omsättning. Han tar som exempel 

att de idag tror på att nå "break-even" i höst. Han skulle kunna dra in på resurser nu för att nå 

dit tidigare, men eftersom säljaktivitet idag ger pengar nästa år så skulle ett sådant agerande 

försämra orderingången på sikt. Ett sådant samband kan han visa med historisk data och 

ekonomisk information för att på så sätt styrka ett beslut.  
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4.2.3 På vilket sätt har IT-utvecklingen och nya moderna redovisningssystem 

påverkat användning av ekonomisk information för uppföljning och beslut 
 

Simon tycker att redovisningsprogrammen är bra och underlättar på så sätt att diagram och 

grafer ger honom en bra ”överblick av trenden” men han poängterar att man inte får glömma 

siffrorna då dessa är grunden som graferna baseras på. Han menar att han också kunnat göra 

allting med papper och penna men att det hade tagit onödigt lång tid. 

 

Han följer inte upp redovisningsinformation särskilt ofta från kontorsdatorn, egentligen bara i 

samband med de månatliga rapporterna. Istället blir det mest ifrån telefon och fjärrstyrande 

datorer när han får tid över; ”det handlar om en slags tidsoptimering”. Intervjuaren frågar om 

det även handlar om ett intresse och kontrollbehov som gör att han kollar oftare än han behöver 

och utanför arbetstid, eftersom Simon tidigare beskrivit hur han i känsliga situationer följer upp 

exempelvis försäljningsstatistik på kvällar, nätter och helger. Simon instämmer i beskrivningen 

och tillägger erkännande att ”det är självklart även det [intresse och kontrollbehov] som driver”.  

 

”Det är skoj att kolla hur saker [produkter] tar fart och ger möjlighet att svänga och göra 

något annat, men mest spännande är det för en själv.” 

 

Under arbetstid så upplever Simon att han är fokuserad på att hinna med och ligga i fas med 

sina arbetsuppgifter, han beskriver det som ett ”flyktbeteende”. När han kommer hem (utanför 

arbetstid) känner han att detta flyktbeteende avtar och lämnar plats åt intuition och kreativitet 

och då kan han ägna mer tid åt strategiska frågor.  

 

4.3 Fordonshandlaren 
 

Fordonshandlaren är idag en märkesspecifik fullserviceanläggning för motorfordon. 

Verksamheten innefattar butiksförsäljning av fordon, motorer, reservdelar samt service och 

reparationer. Anläggningen går under ett globalt och välkänt varumärke inom 

fordonsbranschen. Företaget startades 1990 och ägs av intervjusubjektet tillsammans med hans 

två barn, som båda är aktiva inom företaget (VD samt ekonomiansvarig). De har elva anställda 

och omsätter drygt 50 miljoner kronor. Företaget sysslar inte med utveckling av nya 

affärsområden utan fokus ligger på att bedriva verksamheten i sin nuvarande form. 

 

Intervjusubjektet är företagets grundare och delägare (i studien kallad Peter). Tidigare var Peter 

även VD och aktiv inom alla av bolagets verksamhetsområden men arbetar idag mestadels med 

administrativa sysslor. Peter har studerat ekonomi vid ett välkänt svenskt universitet. Företagets 

redovisningssystem (Microsoft Dynamics) är integrerat tillsammans med deras 

huvudleverantör. På grund av att de är integrerade i sin huvudleverantörs system har de 

direkttillgång till information från huvudleverantören och vice versa. Systemet är kopplat till 

samtliga funktioner i företaget (butik, lager, verkstad). 

 

4.3.1 Vilken ekonomisk information används för uppföljning 
 

Peter gör ingen regelbunden månadsvis uppföljning av ekonomisk information. Istället 

kommunicerar de dagligen – ”eller i alla fall en gång i veckan” – hur det finansiella läget ser 

ut. Däremot berättar Peter att han själv ”ständigt” följer upp ekonomisk information från 

redovisningssystemet. Han kollar dagligen – ofta flera gånger per dag – företagets bruttoresultat 

i redovisningssystemet på datorn. Han beskriver företaget som en stabil verksamhet som inte 
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förändras från år till år. Det gör att han genom att kolla det löpande bruttoresultatet får en bra 

bild av vad det slutgiltiga resultatet kommer bli och hur de ligger till jämfört med tidigare år.  

 

Resultat- och balansräkningen får han enkelt tillgång till genom redovisningssystemet. Han 

anser att det är viktigt att kolla varje dag för att om några felaktigheter uppstår är det lättare att 

korrigera dem direkt. Han följer också upp kassaflödet dagligen. Däremot gör Peter inga 

prognoser, han jämför bara siffror från föregående år och detta gör han ofta men det är 

egentligen inga skillnader. Kostnaderna är i stort sett samma menar Peter eventuellt kan lönerna 

ha gått upp lite, men andra stora poster som vatten och el är oftast densamma. Intervjuaren 

konstaterar att det verkar vara stort fokus på det operativa i företaget och Peter håller med. 

Nyckeltal är inte heller någonting Peter ägnar tid åt. 

 

4.3.2 Hur används ekonomisk information från redovisningssystem vid beslut 

 
Peter upplever den ekonomiska informationen som mycket lättförstådd och känner sig bekväm 

med att tolka och använda den vid beslut. Han beskriver sin tolkning av den ekonomiska 

informationen som noggrann och systematisk men att den intuitiva delen alltid finns där;  

 

”man känner i magen om något är fel.” 

 

Informell informationsinhämtning utanför redovisningssystemet sker i mycket liten skala. Peter 

säger att de diskuterar med varandra i företaget men redovisningssystemet genererar all den 

information de behöver för att ta beslut. Han vrider sin datorskärm och visar intervjuarna ett 

inbyggt stöd för kalkylblad i redovisningssystemet där han bland annat gör 

investeringskalkyler. Peter berättar att vid inköp av dyrare fordon så gör han alltid en kalkyl 

först för att ta beslut om finansiering och då är tidigare års försäljningsstatistik ett viktigt 

underlag. Peter beskriver det som att företaget styrs, det får helt enkelt inte gå sina egna vägar. 

Ekonomisk information används som grund i alla beslut och han menar att det är viktigt med 

en röd tråd i företaget, där företaget följer samma riktning hela tiden. Han säger att det är viktigt 

att fokusera på det som visat sig varit lönsamt och inte riskera den befintliga verksamheten.  

  

4.3.3 På vilket sätt har IT-utvecklingen och nya moderna redovisningssystem 

påverkat användning av ekonomisk information för uppföljning och beslut 
 

Peter använder redovisningssystemet dagligen och är väldigt nöjd med funktionaliteten. 

Redovisningssystemet innehåller funktioner för ekonomisk översikt (”dashboards”) där den 

mest relevanta ekonomiska informationen presenteras i aggregerad form, ofta i grafer eller 

liknande. Peter förklarar att detta inte är något han använder då han föredrar att få den 

ekonomiska informationen presenterad i resultaträkningen, balansräkningen och 

kassaflödesanalysen, framför grafiska sammanställningar. Peter säger att 

 

”affärssystemet är väldigt bra, man kan göra vad man vill; kolla fem år bakåt, det är svårt att 

lära sig men underbart att använda när man väl kan det.” 

 

Det tog lång tid för honom att känna denna trygghet och när de bytte redovisningssystem till 

det befintliga behärskade han inte riktigt systemet i början. Därför bokförde de under tre år i 

båda systemen. Han upplevde det nya systemet som svårt för det var ”så olikt det gamla i tanken 

[arbetsflödet]”. Han tycker det nya systemet har förbättrat deras informationsinhämtning, deras 

tidigare system kunde inte ge samma informationsöverblick och det gick endast att få ut 
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rapporter på månadsbasis. Nu går det för varje timma och det är något som Peter tycker är 

fantastiskt bra, han säger att  

 

”man blir självsäkrare med ett bra redovisningssystem.” 

 

Peter fjärrstyr inte redovisningssystemet, han följer inte heller upp ekonomisk information 

utanför kontoret via mobiltelefon eller liknande, förutom banksaldot som han kommer åt från 

vilken internetuppkopplad enhet som helst. 

 

4.4 Träningscentret 
 

Träningscentret är verksamt inom träning och hälsa och driver friskvårdsanläggningar (gym). 

Företaget grundades 1999 i mindre skala, och har sedan dess utvecklats succesivt till storleken 

de är idag. De är idag tre delägare som alla känner varandra sedan barndomen. Verksamheten 

började som ett fritidsintresse inom träning som sedan utvecklades till ett företag. Företaget har 

tio heltidsanställda men ungefär 80 timanställda som jobbar med personlig träning, gruppass 

instruktörer och i receptionen. Företaget omsätter 14 miljoner kronor. 

 

Intervjusubjektet är en av de tre grundarna, VD och ekonomiansvarig. I denna studie har vi valt 

att kalla henne Sofie. Sofie har ingen akademisk vidareutbildning men genomgått diverse 

utbildningar inom träning och hälsa. Hon sköter idag all löpande bokföring själv via 

redovisningssystemet Visma Administration och använder det för bokföring och lönehantering. 

Totalt jobbar hon med ekonomi tre dagar veckan, allt från löpande bokföring till att skicka 

fakturor. Däremot anlitar de en extern redovisningsbyrå för bokslut och rådgivning.  

 

4.4.1 Vilken ekonomisk information används för uppföljning 
 

En gång i månaden sammanställer Sofie en rapport innehållandes främst resultatrelaterad 

information och övrig statistik som hon går igenom samt diskuterar med hennes ägarkollegor. 

Sofie använder mest resultaträkningen i den löpande verksamheten, för att hon anser att den är 

lättast att jämföra mot tidigare månader och år vilket ger en bra avstämning mot kostnader och 

intäkter. Däremot kollar hon inte på balansräkningen och kassaflödet löpande under året utöver 

vid större investeringar.  

 

”Vi har inte så stora variationer i intäkter och kostnader så det ger inte så mycket att kolla på 

kassaflödet hela tiden.” 

 

Sofie förklarar det med att många av deras kunder betalar sina medlemskap via autogiro, det 

gör att det blir en fast summa som inkommer varje månad. Hon upprättar inte heller några 

prognoser eller använder nyckeltal. 

 

4.4.2 Hur används ekonomisk information från redovisningssystem vid beslut 
 

Sofie känner sig trygg med att tolka och använda sig av den ekonomiska informationen och ju 

mer hon lär sig desto tryggare blir hon. Sofie upplever det redovisningstekniska som det 

svåraste med den ekonomiska informationen, hon säger att det beror till stor del på att hon inte 

har någon utbildning och är självlärd. Idag genererar hon de rapporter hon behöver och är det 

något som hon inte förstår så ringer hon sin revisor som kan kontrollera att hon har gjort rätt. 

Hon tillägger också att de jobbar mycket i samråd med deras bank och innehar en stor informell 

informationsgrund genom personliga kontakter.  
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Den ekonomiska informationen spelar en viktig roll vid beslutsfattande, och Sofie säger att det 

till och med är det viktigaste. Hon upplever sin tolkning som noggrann och systematisk men 

samtidigt säger hon att det är känslan som tillslut avgör. Sofie förklarar hur hon använder 

ekonomisk information för att bekräfta att ett projekt är ekonomiskt genomförbart;  

 

”först kan jag få en idé och sedan är det ett måste att ta fram siffror på vad investeringen 

innebär och försöka tänka på att den ska gå att räkna hem.” 

 

Vid större investeringar av exempelvis nya träningsmaskiner använder de ett finansbolag för 

att räkna fram den mest lönsamma finansieringsstrukturen, detta istället för att använda sig av 

sitt redovisningssystem. Det blir därför mer personliga kontakter – via bank och revisorer – för 

att ta större beslut. Hon upplever det som svårt att räkna på investeringar eftersom de säljer en 

tjänst och inte en produkt och hon poängterar vikten av att  

 

”våga lyssna till sitt hjärta.” 

 

Sofie upplever att hon genom personliga kontakter får bra information men samtidigt måste 

hon också kolla på deras egna siffor. Hon säger däremot att 

 

”det är alltid bättre att prata med en person än att stirra sig blind på siffror.” 

 

Hon förklarar att vissa investeringar såsom att installera löpband med tv-skärmar eller göra det 

möjligt för kunderna att köpa gymkort på internet inte alltid går att härleda ett resultat eller 

täckningsbidrag från. Då går det inte att räkna hem en sådan typ av investering men samtidigt 

så är det viktigt att göra verksamheten mer kundanpassad, annars lämnar kunderna dem för en 

konkurrent. 

 

4.4.3 På vilket sätt har IT-utvecklingen och nya moderna redovisningssystem 

påverkat användning av ekonomisk information för uppföljning och beslut 
 

Sofie tycker inte direkt att programmet hjälper henne förstå den ekonomiska informationen 

bättre. Hon har en funktion för visualiserad ekonomisk överblick (”företagstermometern”, se 

bilaga 2) i redovisningssystemet men föredrar ändå siffror framför staplar och grafer. Sofie 

upplever däremot att deras redovisningssystem har underlättat administrationsarbetet enormt. 

Hon jobbar med ekonomi tre dagar i veckan och då bokför hon alla verifikationer vilket leder 

till att hon alltid har tillgång till aktuell information i systemet. 

 

De fjärrstyr inte redovisningssystemet idag men de funderar på att skaffa ett helt molnbaserat 

redovisningssystem från Fortnox. Eftersom redovisningsbyrån använder Fortnox har de 

föreslagit denna lösning för Sofie för att lättare kunna ge assistans med redovisningen på 

distans. Då skulle hon även kunna sköta mycket av redovisningen hemifrån, vilket hon inte gör 

idag. Sofie ser en fara i att hon aldrig skulle bli ledig men fördelarna är att om hon blir sjuk så 

kan hon lättare lämna över arbetet (löpande bokföring) till sin redovisningsbyrå, vilket gör att 

hon kan vara sjuk i lugn och ro.  

 

5. TOLKNING OCH ANALYS 
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I följande avsnitt tolkas och analyseras det insamlade empiriska materialet genom att jämföra 

företagen mot varandra och identifiera tendenser/trender/likheter/skillnader. Sedan ställs 

dessa i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska referensram i syfte att besvara 

forskningsfrågorna samt lyfta fram nya upptäckter. 

 

5.1 Vilken ekonomisk information används för uppföljning 
 

Vid analys av empirin framgår tre sätt att använda ekonomisk information för uppföljning. Det 

första sättet är regelbunden uppföljning i form av månadsrapporter. Det andra sättet är en 

spontan uppföljning, som inte går att härleda till planering eller ett specifikt behov. Slutligen 

identifierades en behovsstyrd uppföljning, där olika typer av investeringar, såsom anställning, 

föranledde en uppföljning. De tre uppföljningstyperna lyfts fram i de följande underavsnitten.  

 

5.1.1 Månadsrapporter 
 

Alla intervjusubjekt förutom fordonshandlaren Peter upprättar ekonomiska sammanställningar 

på månadsbasis (se tabell 2) som de presenterar för och diskuterar med sina kollegor (gemensam 

briefing). Ändå ägnar sig alla intervjusubjekt förutom Sofie åt spontan uppföljning betydligt 

oftare än månadsvis. Två av dessa – Mattias på Kommunikationsbolaget och på Simon IT-

bolaget – upprättar månadsrapporter och håller i gemensam briefing trots att de följer upp den 

ekonomiska informationen oftare än så.  

 

Föreliggande studie styrker Bergströms och Lumsdens (1993) slutsats att den vanligaste 

frekvensen för ekonomisk sammanställning sker på månadsbasis. Däremot så berättar 

intervjusubjekten att en betydligt frekventare uppföljning är vanlig vilket går emot Bergströms 

och Lumsdens (1993) slutsats att uppföljning oftare än månadsvis är ovanligt. Att 

intervjusubjekten beskriver en mer frekvent uppföljning av ekonomisk information än vad 

Bergström och Lumsden (1993) fann kan bero på att företagen idag har modernare 

redovisningssystem som möjliggör en mer frekvent uppföljning (läs analys i avsnitt 5.3.1). Att 

så många intervjusubjekt ändå valt att fortsätta med månadsvis uppföljning parallellt med mer 

frekvent uppföljning kan möjligen förklaras med att de uppfyller olika syften. Intervjusubjekten 

upplevde att den spontana och frekventa uppföljningen syftade till att själva följa den 

ekonomiska utvecklingen i företaget, utan djupare analys. Månadsrapporterna däremot beskrivs 

av Sofie på träningscentret, Mattias och Simon som att den sker i samband med gemensam 

briefing. Den gemensamma briefingen är en social konstruktion och ett bra sätt att upprätthålla 

en regelbunden, gemensam uppföljning av resultatet, oberoende av hur snabbt 

redovisningssystemen kan sammanställa information. I Peters fall så fanns inget behov av en 

sådan återkommande aktivitet. Han beskrev istället hur ”gemensam briefing” skedde i 

varierande situationer och frekvens. Detta kan förklaras med att företaget är familjeägt och att 

ekonomisk information kan kommuniceras spontant i samband med annan kommunikation. Det 

kan också vara anledningen till att han gav upp månadsrapporteringen och övergick till en mer 

frekvent och spontan uppföljning i samband med bytet till ett system som tillät mer frekvent 

rapportering.  
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Tabell 2: Månadsrapporter 

 

 

5.1.2 Resultaträkning 
 

I samtliga fall innehöll månadsrapporterna resultatinformation, vilket framstod som den 

viktigaste ekonomiska informationen för uppföljning. Detta är i linje med Bergström och 

Lumsdens (1993) studie som visade att de flesta svenska småföretagen upprättade 

resultatrapporter månatligen och ansåg resultatinformation vara viktigast. Utöver 

månadsrapporterna så tyder studien på att uppföljning av resultatinformation präglas av en mer 

spontan uppföljning. Som framgår av tabell 3 så upplever Mattias på kommunikationsbolaget, 

fordonshandlaren Peter och Simon på IT-bolaget att de gör uppföljning av resultatinformation 

betydligt oftare än månadsvis eller vad som framgick av den teoretiska referensramen 

(Bergström & Lumsden, 1993; Halabi m.fl, 2010). Denna uppföljning av resultatet varken följer 

en förutbestämd periodicitet eller är behovsstyrd. Intervjusubjekten hade svårt att beskriva 

exakt hur ofta eller i vilka sammanhang denna uppföljning skedde eftersom den inte följer ett 

tydligt mönster, varför den bäst kan beskrivas som spontan och ostrukturerad.  

 

5.1.3 Kassaflöde 
 

Samtliga intervjusubjekt – förutom Sofie på träningscentret – upplever att de följer upp 

kassaflödet flera gånger per vecka (se tabell 3) och alla förutom Peter tyckte att användningen 

av kassaflödet berodde på hur stor variationen av intäkter och utgifter är. Sofie använder 

kassaflödet mindre eftersom kunderna ofta betalar med autogiro, vilket stabiliserar intäkter. 

Simon ökar uppföljningen när de lanserar produkter på nya marknader och Mattias ökar 

uppföljningen när det går sämre, i båda fallen tolkas det som att de ökar uppföljningen i 

situationer som präglas av ökad osäkerhet. Detta är i linje med Welsh och Whites (1981) slutsats 

om att kassaflödet är känsligt i små bolag men går på tvären med slutsatser att användandet av 

kassaflödet är lågt i småföretag (Welsh & White, 1981) eller att det som mest följs upp 

månadsvis (Bergström & Lumsden, 1993). Trots att användandet är beroende av osäkerhet och 

variationer i tre av de fyra studerade fallen så är användningen av kassaflöde generellt sett hög 

i samtliga fall. Detta styrker snarare Halabis m.fl. (2010) slutsats att småföretagen ofta följer 

upp saldot på bankkontot. Det framgår tydligt från genomförd studie att intervjusubjekten – 

förutom formella kassaflödesanalyser – enkelt kan följa upp kassaflödet på bankkonton från 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan vara förklaringen till att användning av 

kassaflöde ökat.  

 

  

x = ja   
Kommunikations

-bolaget 

IT-

bolaget 

Fordons-

handlaren 

Tränings

-centret 

Formella månadsrapporter   x x   x 

Gemensam briefing   x x   x 

Innehåll månadsrapport Resultat x x   x 

  Balans   x     

  Kassaflöde x x     

  Per affärsområde x       

  Per projekt    x      
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5.1.4 Balansräkning 
 

Simon på IT-bolaget var ensam om att upprätta balansrapporter i samband med den månatliga 

sammanställningen (se tabell 3). Mattias och Sofie – som också upprättar månatliga 

sammanställningar – använde istället balansrapporten i samband med bokslut eller andra 

situationer som framkallade ett behov, exempelvis investeringar. Mattias på 

kommunikationsbolaget som framstod som att ha god förståelse för redovisningens helhet 

förklarade detta med att han inte har behov att följa upp balansräkningen löpande eftersom 

resultatet – som han följer upp oftare – ändå speglar hur balansräkningen kommer förändras. 

Även om Mattias inte använder ordet kongruensprincipen själv så visar han att han förstått en 

av redovisningens grundläggande funktionsprinciper som han använder för att motivera en 

behovsstyrd användning av balansräkningen. Det framstår alltså inte som att det är 

tillgängligheten eller låg trygghet som sänker frekvensen i användandet. Detta eftersom Mattias 

har hög förståelse, framstår som trygg i användningen och har hög tillgång till aktuell 

ekonomisk information. Bergström och Lumsden (1993) upptäckte att balansrapporter används 

mindre utsträckning vid de månatliga sammanställningar än resultatrapporter vilket stöds av 

föreliggande studie men det förekommer också en stor variation mellan de undersökta bolagen. 

Det här är också i linje med tidigare forskning (Ismail & King, 2005) som visat att rapporttyp 

och frekvens varierar mycket mellan småföretagen.   

 

 

Tabell 3: Frekvens upprättande rapporter för uppföljning 

 
Kommunikations-

bolaget 
IT-bolaget 

Fordons-

handlaren 
Träningscentret 

Resultat minst en gång per vecka minst en gång per månad minst en gång per vecka minst en gång per månad 

Balans endast vid behov och bokslut minst en gång per månad minst en gång per vecka endast vid behov och bokslut 

Kassaflöde minst en gång per vecka minst en gång per vecka minst en gång per vecka endast vid behov och bokslut 

 

 

Peter – till skillnad från de andra intervjusubjekten – följde upp balansräkningen varje dag. En 

möjlig förklaring till denna höga användningsgrad är att han har lämnat över VD-posten till 

sonen och att dottern sköter det löpande redovisningsarbetet, samtidigt som han själv har svårt 

att släppa kontrollen över det bolag som han grundat. Dessutom har han bra förståelse för hur 

verksamheten fungerar och hur verksamheten återspeglas i den ekonomiska informationen. 

Redovisningssystemet återspeglar direkt vad som händer nere i butiken och det går på ett 

knapptryck att framställa rapporter på hans kontor. Om det är så att Peter har svårt att släppa 

kontrollen så är den rimligaste förklaringen till den högfrekventa uppföljningen att ny IT-teknik 

låter honom följa verksamheten utan att störa de som arbetar ”ute på golvet”. Peters fall är även 

ett gott exempel på hur många individuella och företagsspecifika förhållande kan tänkas 

påverka hur och vilken ekonomisk information som används. 

 

5.1.5 Prognoser och avstämning mot historisk data 
 

De flesta intervjusubjekten jobbar i någon utsträckning med avstämning mot historisk data vid 

uppföljningen (se tabell 4).  Mattias jobbar med avstämning mot historisk data men medger att 

han skulle kunna jobba mer med prognoser eftersom deras försäljning är projektbaserad. Simon 

framställer mycket prognoser eftersom de är ett tillväxtföretag och att ägarna vill ha noggrann 

uppföljning. Peter upprättar inte prognoser, han tycker det räcker med att titta på historisk data 

och jämföra eftersom deras verksamhet är mycket jämn över tid. Sofie använder inte heller 

prognoser utan jämför istället med föregående månad samt föregående år i samband med 
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månadsrapporterna. Bergström och Lumsden (1993) fann att endast hälften av de studerade 

företagen använde prognoser för framåtblickande styrning vilket stämmer väl överens med 

bilden som ges av intervjusubjekten i föreliggande studie. Däremot betyder detta inte så mycket 

och föreliggande studie varken styrker eller talar emot Bergströms och Lumsdens (1993) 

slutsats. Intervjusubjekten ger dock en tydlig bild av att huruvida prognoser upprättas eller inte 

påverkas av huruvida intervjusubjekten upplever att verksamheten kräver aktiv, 

framåtblickande styrning eller inte, något som analyseras mer ingående i avsnitt 5.2.4.  

 

5.1.6 Nyckeltal 
 

Endast Simon på IT-bolaget beskrev att de regelbundet använde täckningsbidrag (se tabell 4) 

för att följa upp prestationer på enskilda produkter, vilket är i linje med Bergström och 

Lumsdens (1993) resultat att få företag sammanställer rapporter per produktgrupp. Deras studie 

visade också att användandet av nyckeltal är lågt (ibid.). Något som styrks i föreliggande studie 

då alla intervjusubjekt förutom Simon använder nyckeltal mycket sällan för uppföljning.  

 

 

Tabell 4: Uppföljning av ekonomisk information 

x = ja   
Kommunikations

-bolaget 

IT-

bolaget 

Fordons-

handlaren 

Tränings

-centret 

Avstämning mot historisk 

data 
  minst en gång per månad 

minst en 

gång per 

månad 

minst en gång 
per vecka 

minst en gång 
per månad 

Prognoser  
endast vid behov och 

bokslut 

minst en 

gång per 

månad 

endast vid 

behov och 

bokslut 

endast vid 

behov och 

bokslut 

Avstämning mot 

prognos/kalkyl 
  

endast vid behov och 

bokslut 

minst en 
gång per 

månad 

minst en gång 

per månad 

endast vid 
behov och 

bokslut 
Nyckeltal Soliditet x x   

  Täckningsbidrag  x   

  Likviditet   x   

 

 

5.2 Hur används ekonomisk information från redovisningssystem vid beslut 
 

Ingen av intervjusubjekten styrker bilden av att ekonomisk information används i mycket liten 

utsträckning vilket framgick i den teoretiska referensramen (Welsh & White, 1981; Rice & 

Hamilton, 1979; Halabi m.fl., 2010; Gänswein, 2011) och därför är en tänkbar förklaring att 

tillgången till bra pålitlig, relevant och jämförbar information har ökat sedan dess (Ghasemi 

m.fl., 2011; Eamonn, 2012; Grubisic, 2014). För att analysera hur intervjusubjekten använder 

ekonomisk information vid beslut så har det gjorts skillnad på några viktiga aspekter av 

beslutsprocesser såsom beslutssituationen. Dessa analyseras därför under separata 

underrubriker i detta avsnitt.  

 

5.2.1 Förståelse och trygghet att tolka och använda information för att ta beslut 
 

Det träder fram en bild av att samtliga intervjusubjekt har en bra förståelse för den ekonomiska 

informationen de får från sina redovisningssystem. Alla kände sig även trygga med att tolka 

den ekonomiska informationen samt med att basera sina beslut på denna. Detta skiljer sig mot 

resultat i tidigare studier (Welsh & White, 1981; Sian & Roberts, 2009; Halabi m.fl., 2010) som 

visat att småföretagens ägare tenderar att vara mindre trygga med att tolka ekonomisk 

information. Anledningen till att detta inte styrks av föreliggande studie kan bero på att samtliga 
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av de intervjuade personerna driver framgångsrika företag, vilket tyder på att de tagit rätt beslut 

historiskt sett. En förklaring är att sådan erfarenhet lett till ökat självförtroende i 

beslutssituationer. Förklaringen går i linje med Van Auken och Carraher (2013) som menar att 

företag som lyckats växa har tvingats lära sig den nödvändiga kunskapen under 

tillväxtprocessen eftersom kvaliteten på individens tolkning, analys och implementering av 

ekonomisk information i beslut är aspekter som påverkar kvaliteten på deras beslut.  

 

 

Tabell 5: Ekonomisk information vid beslut 

 
Kommunikations-

bolaget 
IT-bolaget 

Fordons-

handlaren 
Träningscentret 

Förståelse för 

ekonomisk 

information 

Upplever inga problem 

med att förstå. 

Har lätt för siffror och 

statistik men beskriver 
bokföring som akilleshäl. 

Peter upplever den 

ekonomiska 

informationen som 

mycket lättförstådd. 

Sofie känner sig trygg 

med att tolka ekonomisk 
information. 

Trygghet i att 

bygga beslut på 

formell ekonomisk 

information 

Känner sig trygg. 

Simon är trygg med att styra 
efter ekonomisk information 

från redovisningssystemet 

upplever informationen som 
pålitlig och jämförbar. 

Känner sig bekväm 

med att tolka och 
använda den vid 

beslut. 

Känner sig trygg. 

Vanligaste 

informationskälla 
formell formell formell informell 

Användning av 

formell ekonomisk 

information vid 

beslut och styrning 

Avgörande i många beslut. 
Styr företaget väldigt hårt 

utifrån de månatliga 

rapporterna. 

Ekonomisk 

information används 

som grund i alla 
beslut. 

Ekonomisk information är 

det viktigaste vid beslut. 

Kalkyler vid beslut 
Har i många fall gjort 

investeringskalkyler samt 
försäljningskalkyler. 

Räknar på vad produkten 

kan generera i form av 

kassaflöde, täckningsbidrag, 
omfattning i manskapstid 

och omsättning. 

Vid inköp av dyrare 
fordon upprättas 

alltid kalkyl före 

beslut. 

Upprättar inte kalkyler. 

 

 

5.2.2 Intervjusubjektens beslutsfattarstilar 
 

Den svåraste frågan att analysera har varit huruvida en noggrann och systematisk (rationell) 

analys av ekonomisk information eller intuition är det avgörande vid beslut. Samtliga 

intervjuade upplevde att de systematiskt och noggrant analyserade och tolkade ekonomisk 

information inför beslut samt att deras slutsatser utifrån en sådan analys var avgörande för 

beslutet. Denna beskrivning stämmer väl in på Thunholms (2004) och Charles m.fl. (2007) 

beskrivning av den rationella beslutsfattaren som omfattande i sin informationssökning och sin 

logiska utvärdering. Samtidigt betonade samtliga intervjusubjekt betydelsen av erfarenhet, 

”magkänslan” (Peter) eller ”hjärtat” (Sofie) för att ta rätt beslut. Denna beskrivning stämmer 

väl överens med Thunholms (2004) och Charles m.fl. (2007) beskrivningar av den intuitiva 

beslutsfattaren som skapar sig en känsla utifrån ett informationsflöde och styrker tillsynes Rice 

och Hamiltons (1979) slutsats att beslut i småföretag var ett resultat av erfarenhet, intuition och 

”gissningar”. Det första intrycket är att alla samtliga intervjusubjekt ger motsägande svar vilket 

gör det svårt att kategorisera individernas beslutsfattarstilar som antingen rationella eller 

intuitiva. En alternativ tolkning tyder på att även om de olika intervjusubjekten analyserar 

ekonomisk information, är systematiska i sin informationsinhämtning och noggranna vid beslut 

så menar de att intuitionen är ett kraftfullt verktyg. Det tyder på att även om intervjusubjekten 

skiljer i sina kognitiva beslutsfattarstilar – något som beror av individens egenskaper (Charles 

m.fl., 2007; Thunholm, 2004; Gänswein, 2011) – så behärskar de (till olika grad) båda 

beslutsfattarstilarna och kan motivera dess användning vid olika situationer. Slutsatsen är att 

beslutsfattarstilen beror till viss del på individens egenskaper men den kan också ses som ett 
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verktyg där valet också är situationsstyrt, vilket kan ses som något självklart när det förklaras i 

ett sammanhang men är något som förbises av Thunholm (2013) och Gänswein (2011).  

  

5.2.3 Implicit användning av ekonomisk information vid beslut 
 

Samtliga intervjusubjekt gör återkommande uppföljning (se avsnitt 5.1) av ekonomisk 

information från redovisningssystemen men även spontan uppföljning för att få en överblick. 

Thorén (1995) menar att en sådan uppföljning kan öka förståelsen och implicit ligga till grund 

för beslut. Enligt detta synsätt så har intervjusubjekten genom ökad uppföljning även ökat 

användning av ekonomisk information från redovisningssystemen vid beslut. Simon m.fl. 

(1954) menar också att uppföljning larmar om oförutsedda problem eller möjligheter internt 

eller i omvärlden. En möjlig tolkning är att den ökade uppföljningen kan uppmärksamma 

användaren om situationer som kräver ett sorts beslut och därför kan ses som att uppföljningen 

ligger till grund för ett beslut.  

 

5.2.4 Användning av ekonomisk information vid återkommande beslut 
 

Samtliga intervjusubjekt använde information för någon form av styrning, främst i 

beslutssituationer av återkommande och förutsägbar karaktär. Det tyder på att Emmanuels m.fl. 

(1995) styrningsmodell fungerar för att beskriva användning av ekonomisk information för 

beslut i småföretag. När en oönskad avvikelse uppenbarade sig vid uppföljning så beskrev 

samtliga intervjusubjekt hur de kunde analysera rapporter för att hitta orsaken till avvikelsen 

och överväga åtgärder. Det kan tolkas som att de överlag ägnade sig åt bakåtblickande och 

avvikelsebaserad styrning såsom beskriven av Emmanuel m.fl. (1995). Både Sofie och Peter 

drev stabila verksamheter och motiverade deras begränsning till bakåtblickande styrning med 

att verksamheten var stabil. De ansåg sig därför inte behöva använda det som Emmanuel m.fl. 

(1995)  och Mintzberg (1973) benämner prediktiv modell för framåtblickande styrning. Både 

Mattias och Simon använde prediktiva modeller för framåtblickande styrning. Mattias använde 

offerter för att bedöma resultat och styra resursanskaffning i förebyggande syfte. Simon följde 

upp lönsamhet och resultat på varje produkt men han sammanställde även prognoser varje 

månad för att försöka bedöma att de rör sig mot lönsamhet som planerat. Genom att använda 

prognoser så kan Simon tidigare se om täckningsbidraget för en produkt kommer avvika från 

kalkylen eller kravet och då kan han styra om resurser till en mer lönsam produkt. De prediktiva 

modellerna som de använder baseras på ekonomisk information från redovisningssystemet men 

båda är tydliga med att de kombinerar denna information med intuitiv bedömning och 

diskussion med andra. Det framstår som att användning av information inte styrs av 

individernas egenskaper utan deras specifika användning förklarades istället med 

situationsspecifika omständigheter som att verksamheten var stabil (Peter och Sofie), att ägare 

krävde noggrann uppföljning (Simon) eller att resursanskaffning ständigt behövde anpassas 

(Mattias).  

 

5.2.5 Användning av ekonomisk information vid nya beslut 
 

Vi kunde även identifiera att i nya beslutssituationer som karaktäriseras av stor osäkerhet var 

ekonomisk information av begränsad nytta i tre av fyra företag. Vilket går i linje med Emmanuel 

m.fl. (1995) som menar att ekonomisk information från redovisningssystemen är av begränsad 

nytta vid nya beslutssituationer där relationen mellan input och output inte kan förutspås. Peter 

var den enda som aktivt undviker att ställas inför nya osäkra beslutssituationer vilket kan 

förklara varför han påstod att alla beslut baseras på ekonomisk information.  De tre andra 

intervjusubjekten beskrev istället vikten av att använda intuition och andra informationskällor 
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vid nya beslut. Redovisningssystemen i de studerade företagen hade funktioner för att 

framställa rapporter för uppföljning men saknade funktioner för beslutsstöd. Den viktigaste 

slutsatsen blir därför att även om de kan framställa aktuell information från sina 

redovisningssystem så måste den fortfarande vara relevant i den situation som den ska 

användas, vilket stämmer väl med Soceas (2012) något banala slutsats; för att ekonomisk 

information ska vara till nytta vid beslut så måste den vara aktuell, relevant och jämförbar. Förra 

månadens resultatrapport är helt enkelt av begränsad relevans för Sofie i ett beslut rörande 

huruvida en investering i löpband med inbyggda TV-skärmar kommer ge ett positivt 

täckningsbidrag eller ej. 

 

5.3 På vilket sätt har nya moderna redovisningssystem påverkat 

användningen av ekonomisk information för uppföljning och beslut 
 

Det har skett en utveckling av moderna redovisningssystem såsom beskrivet i den teoretiska 

referensramen där nya molnbaserade system har introducerats på marknaden. I följande avsnitt 

analyseras hur det har påverkat användningen av ekonomisk information för uppföljning och 

beslut i de studerade fallen. 

 

5.3.1 Redovisningssystemet gör att de har aktuell information 
 

Alla intervjusubjekt använder moderna redovisningssystem med möjlighet till att generera 

ekonomisk information på direkten. Aktuell information var något som de alla uppgav som en 

viktig fördel med sina redovisningssystem. Mattias förklarar det med att aktuell information 

gör att han alltid ligger i fas och han poängterar att aktuell information är det viktigaste vid 

beslut. Simon beskriver hur han sällan hämtar ekonomisk information från 

redovisningssystemet (Mamut) oftare än månatligen eftersom han inte har det behovet. Det 

beror även på att han inte har lika aktuell information som de andra intervjuade företagen då 

IT-bolagets bokföring av verifikationer sker på månadsbasis. Han får dock aktuell 

försäljningsstatistik (intäkter) från deras egna IT-system vilket han menar uppdateras 

kontinuerligt och alltid är aktuell. Sofie jobbar med ekonomi tre dagar i veckan och bokför då 

alla verifikationer vilket leder till att hon också har tillgång till aktuell information i 

redovisningssystemet. Vid analys av frekvens och typ av information (se avsnitt 5.1) framgår 

det att frekvensen av uppföljning av ekonomisk information ökat jämfört med genomgången 

forskning. Peter beskriver hur han med sitt förra redovisningssystem endast kunde framställa 

rapporter månatligen och värderar högt betydelsen av deras nya redovisningssystem som är 

integrerat med lager, butik och leverantör för att tillhandahålla aktuell information 

kontinuerligt. Inte heller Simon får uppdaterad information i sitt redovisningssystem oftare än 

månatligen vilket gör att han inte hämtar ekonomisk information därifrån oftare än så. Detta 

tyder på att enkelheten att framställa information – samt det faktum att den ekonomiska 

informationen uppdateras frekvent – medfört att individernas användande för spontan 

uppföljning ökat. Något som förmodligen kan förklaras med att IT-systemen blivit modernare 

och billigare jämfört med tidigare studier (Bergström & Lumsden, 1993; Welsh & White, 

1981). Halabis m.fl. (2010) studie visade att småföretag i låg grad använder ekonomisk 

information för uppföljning och beslut. Detta trots att deras moderna redovisningssystem gett 

dem tillgång till aktuell, jämförbar och relevant ekonomisk information. (Ibid.) Varför denna 

studie visar på ett helt annat resultat är svårt att förklara, men det är tydligt att det förekommer 

en stor skillnad mellan småföretag. 

Tabell 6: IT-utvecklingen och användning 

x = ja 
Kommunikations-

bolaget 
IT-bolaget 

Fordons-

handlaren 

Tränings-

centret 
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5.3.2 Redovisningssystemen underlättar tolkningen 
 

Samtliga intervjusubjekt använder redovisningssystem med funktioner för att visualisera 

aggregerad ekonomisk information (se bilaga 2). Mattias och Simon tycker att dessa ger dem 

en bättre överblick jämfört med siffror men betonar vikten av de bakomliggande siffrorna för 

att analysera orsaker till avvikelse. Simon och Mattias verkar inte tycka att de ekonomiska 

överblickarna bidrar med mycket mer än att de gör att det går lite snabbare att få en överblick 

jämfört med siffror men Mattias säger att han ändå kollar på den nästan varje dag. Peter och 

Sofie använder inte de grafiska överblickarna, de föredrar siffror istället. 

 

Ingen av intervjusubjekten upplevde att redovisningssystemet har hjälpt dem förstå eller tolka 

ekonomiska information. Fördelarna som de upplever baseras på andra funktioner som de 

värderar högre, exempelvis tillgänglighet. Peter tyckte att deras nya redovisningssystem var 

svårt att lära sig men mycket användbart när man väl lärt sig det. Detta är i linje med Bressler 

och Bresslers (2006) som menade att småföretag vill att redovisningsprogrammen ska bli mer 

lättförståeliga. Dock så indikerade intervjusubjektens svar att utvecklarna inte lyckats med att 

öka användarvänligheten i de redovisningssystem som intervjusubjekten använder, vilket går 

emot Eamonn (2012) som menade att utvecklarna satsar på att göra redovisningssystem mer 

användarvänliga och användbara även för de som saknar redovisningsutbildning. (ibid.) 

 

5.3.3 Fjärrstyrning och användning i molnet 
 

Mattias och Simon fjärrstyr sina redovisningssystem vilket i deras fall lett till en förändring i 

hur uppföljningen av ekonomisk information går till. De kommer åt sina system från surfplattor, 

mobiltelefoner och datorer som har internetuppkoppling. Därför följer de nu upp ekonomisk 

information från andra platser än kontoret och utanför arbetstid. Mattias beskriver sin livsstil 

som ”alltid uppkopplad” och Simon medger att han kollar oftare än han behöver. Sofie fjärrstyr 

inte redovisningssystemet idag men funderar på att byta till ett helt molnbaserat 

redovisningssystem eftersom hon då kan sköta redovisningen hemifrån. Däremot uttrycker 

Sofie en rädsla för att det nya molnbaserade redovisningssystemet skulle bli så lättillgängligt 

att det skulle inkräkta på henne fritid och privatliv. Grubisic (2014) menar att ett hinder för 

övergången till molnbaserade redovisningssystem säkerhetsrisker för datalagringen. I 

föreliggande studie uttrycks inte rädsla för detta, istället framstår just den höga tillgängligheten 

som ett potentiellt problem. Simon beskriver en potentiell fördel med att han kan använda 

ekonomisk information utanför arbetstid då han är mindre stressad och kan tänka över mer 

långsiktiga frågor. 

6. SLUTSATSER 
 

Redovisningssystemet gör att de alltid 

har aktuell information 
x   x x 

Redovisningssystemet förenklar 

tolkningen 
        

Användning via fjärr, mobil, 

surfplatta 
x x   

Tillgång till mer ekonomisk 

information än vad som används 
x x x x 

Funktion: ekonomisk överblick x x x x 
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I följande kapitel presenteras studiens slutsatser, svar på forskningsfrågorna, och avslutande 

diskussion kring de upptäckter empiriska undersökningen ledde till. Slutligen presenteras 

studiens teoretiska samt praktiska bidrag och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
 

 Vilken ekonomisk information från redovisningssystem används för uppföljning och 

hur används den vid beslut?  

 

Studien visar att regelbunden månadsuppföljning är vanligt förekommande i majoriteten av 

företagen där resultat i samtliga fall ingår men även kassaflödet framstår som viktigt. 

Uppföljning av tidigare resultat är vanligt men däremot används balansrapport, nyckeltal och 

prognoser i låg utsträckning. Den typ av information som används är i stort sett densamma som 

framgick av tidigare studier.  

 

Ytterligare slutsatser som kan dras av studien är att ekonomisk information används i hög grad 

för bakåtblickande styrning och att den spelar en viktig roll vid beslutsfattande i samtliga bolag. 

Samtliga individer kombinerar den rationella beslutprocessen med en intuitiv beslutsfattarstil 

vilket de anser leder till de bästa besluten. Både rationella och intuitiva beslutsprocesser verkar 

förekomma i samtliga bolag, relativt oberoende av individens egenskaper men mer beroende 

av beslutssituation. Studien tyder på att användning av ekonomisk information för 

framåtblickande styrning kan förklaras med verksamhetens stabilitet, ägarkrav eller varierande 

resursbehov. 

 

 På vilket sätt har IT-utvecklingen och nya moderna redovisningssystem påverkat 

användning av ekonomisk information för uppföljning och beslut? 

 

Resultatet av denna studie tyder på att IT-utveckling och moderna redovisningssystem kan öka 

tillgängligheten av aktuell ekonomisk information vilket rimligen är förklaringen till att studien 

visar en mer frekvent användning av ekonomisk information för uppföljning. Däremot fann inte 

studien någon förändring i hur – eller vilken – ekonomisk information används vid beslut som 

kunde relateras till IT-utveckling. Studien visar inte heller på något som styrker att moderna 

redovisningssystem underlättar individens förståelse och tolkning av ekonomisk information 

eller bistår dem i beslutsprocessen.  

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Syftet med studien var att förstå hur småföretag använder ekonomisk information samt om 

moderna digitaliserade redovisningssystem hjälper deras förståelse och användning och i sådant 

fall hur. Studien inleddes med fokus på företagets storlek, individen och IT-utvecklingen men 

i analysen så har det som upplevts som viktigast fått ta mer plats, vilket ledde till ett ökat fokus 

mot uppföljning av ekonomisk information.  

 

Vid analys av vilken information som används för uppföljning så analyserades även hur ofta 

uppföljning skedde. Då framgick tre teman utifrån vilka uppföljningen kunde beskrivas; 

regelbunden uppföljning, spontan uppföljning samt behovsstyrd uppföljning. Dessa teman 

framgick inte av den litteraturstudie som genomfördes i samband med utformandet av den 

teoretiska referensramen. De olika uppföljningstyperna verkar skilja i sina syften. I analysen 

(läs avsnitt 5.1.1.) beskrevs hur regelbunden uppföljning tycks fylla en social och 

kommunikativ funktion i en organisation, till skillnad från behovsstyrd uppföljning som verkar 
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ske för att specifika aktiviteter framkallar ett behov (läs avsnitt 5.1.4.). I de studerade fallen har 

den spontana uppföljningen ökat allra mest och det som följd av en ökad tillgänglighet till 

ekonomisk information som IT-utvecklingen medfört. Intervjusubjekten hade själva svårt att 

förklara varför uppföljningen skedde men beskrev i termer av ”intresse”, ”tidsoptimering” och 

”kontrollbehov”. Varför det är just den spontana uppföljningen som ökat mest framgår inte av 

denna studie.  

 

En tänkbar förklaring är att de behovsstyrda och regelbundna uppföljningarna drivs på av 

faktorer som kan tänkas vara mer självreglerande än de som driver på den spontana 

uppföljningen. Detta beskrivs tydligt av Mattias på kommunikationsbyrån som enkelt skulle 

kunna följa upp balansräkningen oftare men inte har någon anledning att göra det förutom vid 

specifika tillfällen som inte inträffar så ofta.  Däremot behövs inte ett sådant behov för att utföra 

en så kallad spontanuppföljning. Den spontana uppföljningen sker inte alltid med ett väl 

definierat syfte, utan verkar istället drivas på av känslor såsom kontrollbehov eller nyfikenhet 

(som Simon upplevde). Dessa faktorer skulle kunna tänkas leda till överanvändning. Sofie 

uttryckte en rädsla för att en sådan överanvändning skulle förekomma om hon bytte till ett 

molnbaserat redovisningssystem med ännu högre tillgänglighet än det nuvarande (läs avsnitt 

5.3.3.). 

 

Studien tyder också på att de studerade fallen dels använder ekonomisk information för beslut 

i större utsträckning än vad andra moderna studier visat (Halabi m.fl., 2010; Gänswein, 2011). 

Samtliga intervjusubjekt beskriver tydligt hur de använder ekonomisk information i hög grad, 

har god förståelse och känner sig trygga med att använda ekonomiska information vid beslut. 

Dessutom beskriver intervjusubjekten en mer frekvent uppföljning än vad Bergström och 

Lumsdens (1993) studie visade för 20 år sedan men också jämfört med vad andra studier i andra 

länder visat (Halabi m.fl., 2010). I avsnitt 5.2.3. beskrivs hur ökad uppföljning enligt Thoréns 

(1995) teori kan ha lett till en ökad implicit användning av ekonomisk information vid beslut. 

Detta – i kombination med en högre direkt användning i de studerade företagen jämfört med 

tidigare studier – framstår som intressant. 

 

6.2.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Studiens teoretiska bidrag är insikten att den modell som Emmanuel m.fl. (1995) utformade 

som en generell styrmodell även var tillämpningsbar i ett småföretagskontext. Detta bidrar till 

att framtida studier lättare kan beskriva småföretags användning av ekonomisk information i 

beslutsprocesser. Det kategoriserande synsättet på uppföljning (spontan-, behovsstyrd- och 

regelbunden uppföljning) kan bidra med bättre förståelse vid fortsatta studier. Eftersom de olika 

uppföljningstyperna verkar ske med olika syften och påverkas av olika faktorer så kan synsättet 

leda till mer tillförlitliga studier då forskaren vet vilken typ av uppföljning de undersöker. 

Slutligen så tyder studien på att en ny modernare IT-miljö kan leda till ökad användning av 

ekonomisk information för uppföljning i småföretag, den kan dock inte generalisera om detta 

faktiskt har skett. 

 

Studiens praktiska bidrag är att ingen av intervjusubjekten upplever att redovisningssystemen 

har funktioner som hjälper dem att ta bättre beslut eller underlättar tolkningen av den 

ekonomiska informationen. Utvecklarnas vision för redovisningssystemen var att personer utan 

bakgrund inom redovisning skulle kunna utföra arbetet självständigt. Med tanke på att Sofie 

fortfarande ringer sin revisor vid tillfälle och att Simon beskriver redovisningen som en 

akilleshäl som ingen vill ta tag i så verkar det finnas utrymme för att förbättra 

redovisningssystemen ytterligare.  
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6.2.2 Förslag på vidare forskning 
 

Det har skett en utveckling inom mobilapplikationer och molnbaserade redovisningssystem 

som förbättrat åtkomsten av ekonomisk information. Idag finns det inte många studier som visar 

hur dessa används i småföretag. Därför ges förslag på vidare forskning att med en kvalitativ 

undersökning beskriva användandet av olika sorters mobila redovisningssystem med koppling 

till IT-utvecklingen.  En sådan studie bör underlätta operationalisering vid bredare kvantitativa 

uppföljningsstudier. 

 

Vidare föreslås en kvantitativ studie med syfte att undersöka om föreliggande studies slutsatser 

rörande uppföljning och ökad frekvens går att generalisera. Slutligen föreslås studier med syfte 

att undersöka huruvida ökad spontan uppföljning leder till bättre beslut och prestationer då den 

används implicit vid beslut. 
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Bilaga 1: INTERVJUGUIDEN 
 

Företag, Namn, Position, Bakgrund 
 

Hur insamlas och sammanställs ekonomisk/ekonomisk information.? 

 Använder ni ett redovisningssystem/bokföringssystem (exempelvis Visma Spcs eller 

liknande för bokföring)? 

 Tenderar ni att samla in data från informella källor (t.ex. samtal med kollegor) eller att 

hämta formell information från ett redovisningssystem (t.ex. en utskrift av en 

resultatrapport)? 

 

Vilken ekonomisk information använder ni och hur ofta (ungefär) använder ni den? 
Några exempel: 

 Kassaflödesanalys, Resultaträkning, Balansräkning 

 Prognoser på: Likviditet, Resultat 

 

Har ni tillgång till ekonomisk information som ni inte använder er av? 

 Om ”Ja”: Vilken informationen är det och varför används den inte? 

 

Saknar ni någon information som ni vill använda er av? 

 Om "ja": vilken information och hur skulle den användas? 

 

Hur tolkas ekonomisk informationen av er/dig (i er verksamhet)? 

 Upplevs den som lättförstådd? 

 Känner ni er bekväm med att tolka och förlita er på denna information? 

 Vad föredrar ni; bilder och grafer eller ”råare” siffermaterial (t.ex. tabeller) som ni 

sedan själva kan kombinera (t.ex. i Excel) för att visa en viss information eller 

samband.  

 Skulle du beskriva tolkningen av informationen noggrann och systematisk eller är det 

en mer intuitiv process där den ska ge en övergripande känsla om företagets situation 

eller en viss aktivitet? 

 

Vilken roll spelar ekonomisk information vid strategiutformning och beslutsfattande? 

 Kan ni beskriva processen att ta fram information, vad ni tycker om informationens 

kvalitet, användbarhet vid beslut och huruvida ni känner er bekväm med att tolka 

informationen. 

 Använder ni mest information från redovisningssystemet (formell) eller från 

informella källor (personlig kontakt osv)? 

 Bekräftelse för beslut 

 Informationsgrund för att ta beslut 

 Övertyga andra och styrka ett beslut i förhandlingsprocessen  

 Kassaflöden för att planera likviditeten. 

 

Hur upplever ni att ett användande av ett datoriserat redovisningsprogram påverkar 

ditt användande av ekonomisk information för att ta beslut? 
exempel: 

 Upplever ni att ditt redovisningssystem på något sätt hjälper dig att tolka den 

ekonomiska information eller kanske hjälper er att förstå hur ni ska agera baserat på 

tillgänglig information? 



 

 

Bilaga 2: FÖRETAGSTERMOMETERN 
 

 
Figur 3: Företagstermometern i Visma administration (hämtad från Visma.se) 


