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companies. When disussing the design of accounting information systems (AIS) we refer
to the scope of the system and include management and financial accounting, budgets and
calculations. We relate the use of AIS as a means to control business activities and
include both management of individuals and activities. The study has been carried out of
from the perspective of leadership. The aim has been to describe the design and use of
AIS systems and to analyse and explain factors of importance to design and use AIS in
small companies. The frame of reference comes to define research questions and analysis
model. The model includes companies situation, management and leadership, structure of
accounting department and the design and use of AIS.
Three empirical studies have been done. Sub study 1, which is explorative, resulted in 5
hypotheses on the use of AIS in connection whith company size, competitive situation,
the manager's level of education, the manager's time spent on participation in day-to-day
activities and how economy work is organised. Sub study 2 includes a survey with a
response rate of 55% (394 companies). The hypothesis testing shows that there is a
covariation between AIS and company size, manager's education and how economy
work is organised. In sub study 3, personal interwiews were carried out in 11 companies
that had either been classified as high or low users of AIS in sub study 2.
As a conclusion it is appropriate to modify the used analysis model and to focus more on
the manager, even the hypothesis testing in sub study 2 shows that there is a covariation
between ,i.e., size and use of AIS. As a reason for this we have found that a special type
of individuals become managers "in the large companies". From sub study 3 we have
observed that managers classified as high users of AIS are those with a high level of
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extent and their decision-making is analytic. The high users of AIS also have a positive
attitude to growth and often choose output control. Managers classified as low users of
AIS are often those with little formal education. They collect and use small amounts of
information and their decision-making is intuitive. In addition they use behavioural
control to induce employees to work towards company goals. The low users of AIS also
have a negative attitude to growth. Many of the low users of AIS use external help for
accounting. To increase the use of AIS in companies that use external aid the dialogue
between bookkeeping agencies and their clients should be improved. A better dialogue
may result in the use of concepts more in true with company activities, leading to reports
produced on a suitable level of aggregation and with proper updating.
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FÖRORD

Våra gemensamma erfarenheter från det nu avrapporterade forskningsområdet gjorde att vi beslutade oss för att genomföra ett avhandlingsprojekt tillsammans. De yttre förutsättningarna, att vi var två, att vi var
anställda vid två olika högskolor samt det geografiska ayståndet, sågs av
många som hinder. Vi kan dock i efterhand konstatera att det som uppfattades som nackdelar istället utvecklades till fördelar. Att vara två
innebär att det är svårt att lägga projektet åt sidan även fast det ibland
känts jobbigt. Dessutom finns det alltid någon annan som, oaysett
tidpunkt på dygnet, är beredd att diskutera arbetet. Att vara anställd vid
olika högskolor innebär en dubbel stimulans. De geografiska ayståndet
har kanske för oss inte inneburit några större fördelar, däremot har vi
bidragit till att förbättra lönsamheten för SAS och Televerket.
När två skriver en avhandling tillsammans krävs att en viss uppdelning
av arbetet görs. Ju längre projektet fortskridit desto svårare har det
varit att urskilja vars och ens insatser eftersom arbetet är en process
där olika idéer vävts samman. Den uppdelning som vi trots
svårigheterna har gjort är att Inger har huvudansvaret för aysnitten
1.5-1.6, 4.1.5, 5.3, 6.1.1-6.1.5, 6.2.1-6.2.3 och 7.5.1-7.5.5. Marie har
motsvarande ansvar för 1.3.3-1.3.5, 4.1.1-4.1.4, 5.1-5.2, 6.3.1-6.3.2,
7.1-7.4, och 7.5.6-7.6.3. För övriga delar och för avhandlingens helhet
ansvarar vi gemensamt.
För att starta, driva och aysluta ett avhandlingsprojekt behövs stöd och
uppmuntran. Det finns många personer som bidragit med detta. Först
och främst vill vi rikta ett varmt och uppriktigt tack till våra
handledare docenterna Bertil Gandemo och Einar Häckner som alltid
med tålamod och omsorg läst manuskript och kommit med värdefulla
synpunkter. Dessutom har, framförallt i projektets början, professor
Sten Jönsson och ek lic Bo Lemar kommit med ideer som varit
inspirerande. Vi vill också tacka alla kollegor vid Företagsekonomiska
institutionen, Handelshögskolan i Göteborg och Institutionen för
Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, Högskolan i Luleå som vid
seminarier och andra tillfällen bidragit med synpunkter. Ett varmt tack
skall Anita Köhler-Hanno ha som med kort varsel och stor skicklighet
hjälpt till med översättningen av den engelska sammanfattningen.

Vi tackar också Handelshögskolefonden, Sparbankernas forskningsstiftelse, Kempestiftelserna samt Institutionen för Industriell Ekonomi
och Samhällsvetenskap vid Högskolan i Luleå som bidragit med finansiellt stöd till projektet.
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som accepterat att vi periodvis har varit frånvarande både fysiskt och i tankarna.
Göteborg och Luleå i maj 1993
Inger Bergström
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EKONOMISYSTEM I MINDRE
FÖRETAG SOM STUDIEOBJEKT

1.1

Forskningsområde och forskningsproblem

I mitten 1980-talet arbetade vi med att utveckla ett datorbaserat
ekonomisystem anpassat till mindre företags behov. För att få en
fördjupad förståelse för problemområdet besökte vi många mindre
företag. Vi såg att ekonomisystems utformning och användning varierade mycket mellan skilda företag. Tendensen var dock att många
mindre företags ekonomisystem primärt fanns för att tillfredsställa
externa intressenters behov och att redovisningen i många fall utfördes
av redovisningskonsulter. Det fanns i flera företag dålig koppling
mellan ekonomisystem och styrning av verksamheten. Dessa erfarenheter gjorde att vi blev intresserade av ekonomisystem i mindre företag
som forskningsområde.
Ekonomisystem är ett forskningsområde som ofta behandlats under det
senaste decenniet. Johansson (1989) konstaterar efter en litteraturgenomgång beträffande ekonomisystem att:
"Forskningsområdet innehåller en rik flora av ansatser, som var och en har
vissa förtjänster men också vissa brister. En av konsekvenserna är att det
finns forskning som visar (1) att ekonomisystem är värdefulla, (2) att
ekonomisystem är ointressanta, (3) att informationen från systemen används
och (4) att informationen ignoreras." (Johansson, 1989, s 32).

De tekniska förutsättningarna för ekonomisystem anses i dag som goda.
Däremot är användning av ekonomisystem inte helt problemfri
(Macintosh, 1987, s 4). Flera forskare hävdar att information från ekonomisystem sällan används (t ex Mason & Mitroff, 1973 och Hopwood,
1980, s 327). Ibland kan t o m information från ekonomisystem leda
till icke önskvärda konsekvenser för företag (Macintosh, 1987, s 5).
Johnson och Kaplan (1987) anser t ex att ekonomisystem har stora
brister och används i begränsad utsträckning därför att det finns dålig
koppling i företag mellan verksamhet och ekonomi.
Andra forskningsresultat visar att den information som ekonomisystem
producerar används. Östman (1973, s 229) konstaterade att utbytet av
redovisningsrapporter varierar beroende pä vilken beslutsnivå som
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användarna befinner sig på. Användare på låg nivå uppger ett litet
utbyte i motsats till användare på högre nivå. Schiller (1987, s 229 f)
fann att den uppgivna nyttan av redovisningsrapporter varierar i de tre
företag som han studerar. Schiller drar slutsatsen att skillnaderna kan
hänföras till den teknologi som finns i respektive företag.
Samuelson (1990b, s 7) menar att situationen beträffande ekonomisystem är annorlunda i Sverige jämfört med i övriga länder. Stora satsningar har här gjorts av t ex intresseorganisationer för att skapa
modeller som kan användas vid utveckling av ekonomisystem vilket
enligt Samuelson har bidragit till en ökad användning av ekonomisk information.
Forskning kring ekonomisystem har dock nästan uteslutande berört
större företag vilket kanske beror på att;
"... small enterprises in the eyes of the academic community are analogous to
plain girls and acne-ridden boys at a high school dance - they are present in
large numbers, but usually are unnoticed. Small firms move through their
typically brief life spans neglected, untouched and unassisted by the sophisticated hand of scholarship." (McGuire, 1976, s 115)

Skälet till att mindre företag inte uppmärksammas kan även vara att
forskare utgått från antagandet:
"that "simple" characteristics and the existence of "evident" solutions to their
problems did not provide for substantive research questions." (Raymond,
1985, s 37)

Det är främst stora företag som genomför omfattande investeringar i
ekonomisystem. Utifrån vad som skett i större företag samt
föreställningar om att investeringar i ekonomisystem kan ge fördelar
även i små företag har ekonomisystem i stora företag fått stå som
förebild för mindre företag. Det finns dock företagsekonomiska
forskare som uppmärksammat fundamentala skillnader mellan stora och
små företag vilket kan sammanfattas med följande ord:
"A small business is not a little big business." (Welsh & White, 1981, s 1832)

I Sverige har problem kring ekonomisystem i mindre företag
behandlats av bl a Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges
Industriförbund. En målmedveten ekonomisk styrning saknas i många
mindre företag (Johansson & Roots, 1972). En mycket angelägen insats
gentemot dessa företag antas vara
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"att skapa metoder och hjälpmedel som underlättar för företagsledningar att
åstadkomma effektiv ekonomisk styrning" (Johansson & Roots, 1972, s 1).

Små företags tendens att ha mindre motståndskraft, t ex vid en
ekonomiskt olycklig utveckling, motiverade stora insatser för att
utveckla ekonomisystem (SAF/SI, 1982). Vidare ansågs det vara viktigt
med en helhetssyn och att samband mellan olika områden beaktades.
Målet blev därför att skapa integrerade system. Skillnader mellan stora
och små företags ekonomisystem ansågs mer ligga på det praktiska än
på det principiella planet (Johansson & Roots, 1972).
I mindre företag har redovisning en större relativ tyngd i ekonomisystern än i större företag. Därför startade SAF/SI ett arbete med att skapa
en kontoplan för affärsredovisning i mindre och medelstora företag
(BAS-plan). Huvudsyftet var att effektivt kunna ta fram rapporter och
beslutsunderlag som de flesta företag har behov ay. Vid konstruktion
av BAS-planen togs bl a hänsyn till önskemål från redovisningsbyråer,
branschorganisationer och Statistiska Centralbyrån. Tanken var också
att företag, med hjälp av mindre utvidgningar av BAS-planen för
affärsredovisning, skulle kunna få det interna behovet av information
täckt. BAS-planen, som presenterades 1976, fick snabbt stor spridning i
mindre företag.
Vår bild från mitten av 1980-talet var att det fanns stora skillnader
mellan olika mindre företag beträffande ekonomisystemens utformning
och användning och att det fanns en stor grupp företag som hade
outvecklade system som användes i mycket begränsad utsträckning för
styrning. Denna bild stämmer inte med de intentioner som förklarade
varför stora satsningar hade gjorts under senare delen av 1970-talet för
att skapa metoder och hjälpmedel för att underlätta ekonomisk styrning
i mindre företag.
Hur kan glappet mellan visionen och verkligheten förklaras? Har företagen inte haft tillräckligt med tid att utveckla sina ekonomisystem? Var
det tillfälligheter som gjorde att några av de företag vi besökte hade
mindre välutvecklade ekonomisystem än andra? Kan faktorer som
konjunktur, företags ålder, typ av verksamhet, ägarstruktur och storlek
förklara att användningen av ekonomisystem varierar eller kan
förklaringarna sökas på individnivå? Beror det på systemens konstruktion? Förutsätter konstruktörer av ekonomisystem att användaren är
analytisk i sitt beslutsfattande medan de individer som utnyttjar
systemens information är intuitiva? Denna eventuella motsättning,
mellan systemens underliggande antagande om rationalitet och användarnas intuitiva handlande, är kanske tydligare i mindre än i större
företag.
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Dessa frågor är intressanta att försöka besvara, varför studien inriktas
mot ekonomisystem i mindre företag. Visserligen har en del studier
inom området berört mindre företag men dessa har främst begränsats
till ett fåtal företag, till en viss bransch eller region.
En ökad kunskap om ekonomisystem i mindre företag är också
betydelsefull för intresseorganisationer, redovisnings/servicebyråer och
för personer i företag som arbetar med utveckling av ekonomisystem.
Det finns därför både ett praktiskt och teoretiskt värde i ökad kunskap
om utformning och användning av ekonomisystem i mindre företag.

1.2

Syfte

Studiens övergripande syfte är att generera kunskap om utformning
och användning av ekonomisystem i svenska mindre företag. Vi vill
beskriva vilka faktorer som har betydelse vid utformning och
användning av ekonomisystem. Det är nödvändigt att kartlägga hur
ekonomisystem är utformade för att få förståelse för användning av
den information som systemen producerar. Mera precist är studiens
syfte att:
- Beskriva ekonomisystems utformning och användning i mindre
företag.
Analysera och förklara faktorer som har betydelse vid utformning
och användning av ekonomisystem i mindre företag.

1.3

Ekonomisystem - innehåll och definition

Ekonomisystem är ett begrepp som ofta används i studien och det är
därför viktigt att klargöra dess innebörd. I engelsk/amerikansk litteratur används flera närliggande begrepp. De är ibland svåra att relatera
till det svenska begreppet ekonomisystem.
Ett begrepp som ofta återkommer i engelsk/amerikansk litteratur är
"accounting information system" (AIS). Begreppet kan definieras på
följande sätt:

8

"Thus the AIS must be seen as part of a wider management information
system, itself part of a management planning and control system, and all of
which are but part of an overall organisational control package." (Otley,
1980, s 421)1

Andra närliggande begrepp är "management control system" och
"management accounting information system". Det första kan ses som
den del av AIS som berör management accounting, medan det andra är
en kombination av övergripande begrepp t ex "management information systems" (MIS) och AIS (Källström, 1989). AIS motsvarar bäst
det svenska begreppet ekonomisystem.
"The Swedish word for AIS is "ekonomisystem" whereas "redovisningssystem" corresponds to accounting system, i e the financial and management
accounting system. "(Samuelson, 1990b, s 24)

I den fortsatta framställningen använder vi den svenska beteckningen
ekonomisystem. Begreppet behandlas synonymt med AIS. Det svenska
begreppet ekonomisystem beskrivs på olika sätt av skilda författare.
Vid genomgång av svensk litteratur under de senaste tjugo åren kan två
sätt att beskriva ekonomisystem skönjas. Det ena utgår från teknisk
uppbyggnad, medan det andra utgår från innehållet i ekonomisystem.
Båda sätten beskrivs av Sveriges Mekanförbund (1975). De flesta
författare som senare diskuterat ekonomisystem har utgått från någon
av dessa två beskrivningar.
1.3.1

Ekonomisystems tekniska uppbyggnad

När ekonomisystems tekniska konstruktion (figur 1:1) beskrivs är det
lämpligt att dela upp ekonomisystemet i försystem, redovisnings- och
eftersystem (Magnusson, 1990, s 18). Ekonomisystem är ett informationssystem där indata registreras, bearbetas och lagras för att kunna
producera ekonomiska rapporter.

ILiknande definitioner görs av t ex Moscove & Sünkin (1981, s 6 ff) Se även Mellemvilc, et al (1988)
som förordar en bred definition av accounting
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Figur 1:1

Rapporter

Frågor

Exempel på ekonomisystems tekniska uppbyggnad (Magnusson, 1990,
s 18)

Till skillnad från för- och eftersystem producerar redovisningssystem
rapporter som innehåller både plan och utfallsdata. Ekonomisystem
bygger på data från hela företaget i motsats till försystem som endast
innehåller information ayseende en speciell funktion. Ett funktionssystem lämnar ofta komprimerad information till redovisningssystemet
som kontrollerar och bearbetar transaktionerna. Informationen lagras i
olika register varifrån den hämtas till rapporter. Särskilda eftersystem
kan finnas för t ex resultat- och likviditetsbudget. En teknisk definition
av ekonomisystem innehåller ofta beskrivningar av, hur bearbetning
och kontroll av transaktioner skall genomföras (transaktionsplan), hur
lagring av information skall ske (lagringsplan), hur rapporter skall tas
fram (rapportplan) samt hur ekonomisk information skall klassificeras
på t ex produkter, avdelningar och projekt (kodplan). Ett exempel där
konstruktörer har utgått från en teknisk definition av ekonomisystem är
den s k RP-modellen.
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1.3.2

Ekonomisystems innehåll

Olofsson (1976, s 36) utgår från ekonomisystems innehåll. Han delar in
ekonomisystem i två huvuddelar; en historisk del och en
framtidsinriktad del. I den historiska delen ingår extern- och internredovisning samt sidoordnad redovisning. Dessutom knyter han en
rapportdel till den historiska delen. Olofsson menar att rapportprocessen innehåller många särdrag vilket motiverar att den behandlas
särskilt. I den framtidsinriktade delen inkluderas budgeter och kalkyler.
Frenckner (1983) gör en liknande beskrivning av ekonomisystem:
"Ekonomisystemet omfattar alltså de formaliserade och rutiniserade delarna av
ekonomistyrningen. Det kan också sägas omfatta de delar av företagets totala
styr- eller informationssystem som är inriktade på ekonomisk planering och
uppföljning." (Frenckner, 1983, s 68)

Han menar att de tre viktigaste komponenterna i ekonomisystem är redovisning, budget och kalkyler. I begreppet kalkyler ingår såväl produkt- som investeringskalkyler.
Även Johansson och Roots (1984, s 61) utgår från ekonomisystems
innehåll (figur 1:2). De gör en uppdelning av information efter dess
härkomst och skiljer dels mellan sådant som grundar sig på registrerade
händelser (information ex post), dels det som grundar sig på planering
(information ex ante).
Redovisning är information som grundar sig på registrerade händelser.
Efterkalkyler sker delvis med hjälp av redovisningsdata. Planering indelas i två huvudområden; budget och förkalkyl. De rapporter som
erhålls ur ekonomisystem jämför information som grundar sig på
registrerade händelser med information som grundar sig på planering.
Det finns en principiell skillnad mellan å ena sidan redovisning och
budget och å andra sidan för- och efterkalkyl. De förra är tidsanknutna
medan de senare är objektsanknuma.
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Figur 1:2

1/4 Rapporter

Verkligt
utfall

Budget

Efterkalkyl

Förkalkyl

Redovisning som en del av ekonomisystemet2 och dess samband med
budget, för- och efterkalkyl. (Johansson & Roots, 1984, s 61)

För att kunna göra budgetuppföljning krävs att redovisning och budget
är samordnade tidsmässigt och strukturellt. En motsvarande samordning krävs mellan för- och efterkalkyl. Däremot finns sällan några
samordningskrav mellan budget och förkalkyl. Budgeten är periodanknuten och förkalkylen är objektsanknuten. Motsvarande skillnader
finns också mellan redovisning och efterkalkyler, men det finns ofta
behov av att samordna dem så att det är möjligt att utnyttja information
från redovisningen för att upprätta efterkalkyler.
Samuelson (1990b, s 15) framhåller (figur 1:3) att ekonomisystem
består av budgeteringssystem, kalkylsystem och redovisningssystem.
Delarnas inbördes tyngd beror dock på företagens verksamhet. I
handelsföretag finns exempelvis ofta enklare priskalkyler och i
serviceföretag är delen ibland ersatt t ex med system för projektuppföljning, förutsatt att företagen arbetar med projekt. Redovisning,
som är en viktig del av ekonomisystemet, producerar bl a underlag för
planer och budgeter samtidigt som den svarar för en väsentlig del av
uppföljning av planer och budgeter. Även de försystem som fångar data
och vidarebefordrar dem till redovisningen anses tillhöra redovisningen
och därmed ekonomisystemet. Exempel på sådana delsystem är löne-,
fakturerings- och reskontrasystem (Samuelson, 1990b).
2 Johansson & Roots använder termen ekonomiadministrativt system
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Analyser
Extern
rapportering
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Figur 1:3

Ekonomisystem enligt svensk modell (Samuelson, 1990b, s 15)

Häckner (1992, s 25) kunde på basis av ekonomichefers beskrivningar
identifiera fem huvuddelar i ekonomisystem: budgetering, likviditetsstyrning, kalkylering, redovisning-bokslut-rapportering och rapportering (exklusive resultatrapportering).
Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att det råder enighet beträffande
vad som bör ingå i ekonomisystem. Häckner ser dock likviditetsstyrning som en separat del, medan andra författare inkluderar den i
budgetdelen. Definitionerna har, oaysett om de utgått från innehåll eller
teknisk uppbyggnad, behandlat ekonomisystem som ett instrumentellt
system. Det finns dock författare som också betonar de beteendemässiga
aspekterna kring ekonomisystem (t ex Östman, 1977, s 11 och
Johansson, 1989, s 41).
Källström (1989) har vid en litteraturgenomgång av svenska författares
uppfattning om vad som ingår i ett ekonomisystem konstaterat att det
finns ett visst mönster av enighet men också av oenighet (figur 1:4).
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Figur 1:4

Graden av enighet ayseende olika författares syn på ekonomisystems
innehåll (Källström, 1989, s 4 bearbetad).

När termen ekonomisystem används i studien utgår vi från systemens
innehåll och inkluderar redovisning, budget och för- respektive
efterkalkyl, dvs de delar där hög grad av enighet råder mellan olika
författare. Vi ser ekonomiska rapporter som en produkt av ekonomisystem och systematiserar rapporterna kring delarna redovisning, budgeter och kalkyler. När vi diskuterar ekonomisystems utformning
syftar vi på dess innehåll.
I samband med användning av ekonomisystem är vi medvetna om att
människan och de beteendemässiga aspekterna har stor betydelse. Vi
inkluderar inte människan i begreppet ekonomisystem utan ser
ekonomisystem som ett verktyg, som används av människan.
För att få ökad förståelse för innehållet i ekonomisystem följer en
redogörelse för viktiga händelser som påverkat utvecklingen av
redovisning, budgetering och kalkylering. Vi strävar efter att särskilt
redogöra för sådant som haft stor betydelse för den praktiska
utvecklingen av ekonomisystems utformning i svenska mindre företag.

1.3.3

Redovisning

Även om ekonomisystems utformning varierar mellan olika företag
(Samuelson, 1990b, s 14) ingår dock alltid redovisning för att uppfylla
legala kray. Dessutom väljer många företag att utveckla redovisningen
som ett hjälpmedel för intern styrning. Redovisning har en större
relativ tyngd i mindre företags ekonomisystem än i större.
Det är framförallt tysk, amerikansk, österrikisk och schweizisk redovisningstradition som haft inflytande på redovisning i svenska företag
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(Johansson & Roots , 1972). Kontoplanen är en viktig grundstomme för
redovisningen. Den utveckling av redovisning som bedrivits under
senare delen av 1900-talet har varit inriktad mot både stora och små
företag (figur 1:5). Utformning av kontoplaner har i båda fallen haft
mycket stor betydelse.
Se om Ditt Företag

Osterrilcisk och

SHIO's grundkontoplan —P-BAS-projektet
la \

Schweizisk tradition

4 Revidering

z

/

z

av BASprojektet

z
Amerikansk tradition
Tysk tradition --No- M-planen
1940
Figur 1:5

RP-projektet

1960 1970

1990 Tid

Utveckling av hjälpmedel för redovisningen i Sverige (bearbetning
av figur enligt Mårtensson, 1983, s 18)

Det storföretagsinriktade utvecklingsarbetet grundar sig på den redovisningsfilosofi som representeras av Mekanförbundets Normalkontoplan. Den utvecklades i Sverige i början av 1940-talet. Under
efterkrigstiden var efterfrågan på svenska produkter stor. Det gav upphov till växande företag, där kraven på redovisning framförallt hade
sin utgångspunkt i behov att styra produktionen effektivt. Normalkontoplanen var aysedd att vara förebild för de enskilda företagens
kontoplaner inom en bransch eller motsvarande. Avsikten var att de
enskilda företagen skulle kunna utgå från normalkontoplanen och
anpassa den efter deras egna förhållanden.
"Kontoplanen skulle bli ett medel för styrning av viktiga funktioner i
företagen" (Aszt6ly & Jönsson-Lundmark, 1979, s 34).

Amerikansk redovisningstradition har betonat vikten av att kunna ta
fram ekonomiska rapporter som är praktiskt användbara. Det har fått
till följd att kontoplansutveckling blivit underordnad rapportbehov
(Johansson & Roots, 1972). Enligt denna tradition blir utformning av
kontoplan en fråga om att systematisera densamma, så att det enkelt går
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att sammanstalla redovisningsdata till de rapporter som foretag har
behov av.
Synsattet har aven paverkat det arbete som gjordes i projektet
Redovisningsplan (RP). I slutet av 1960-talet och borjan av 1970-talet
okade behovet av redovisningsdata kraftigt p g a andrade organisations
former och darigenom ett decentraliserat beslutsfattande. 1970-talet
innebar ocksa en instabil ekonornisk tid med snabba forandringar, med
okade krav pa foretagens formaga att snabbt och flexibelt agera pa
marknaden. Detta kravde en hog grad av flexibilitet i redovisningen,
men ocksa snabbhet betraffande rapportering (Samuelson, 1990b, s 31).
En annan utveckling som paverkade RP-projektet var den inom ADB
omradet. Mojligheter att erhalla information okade, vilket gjorde att
manga foretag ansag att Mekanforbundets Normalkontoplan inte pa ett
bra satt kunde tillgodose de nya behoven (Sveriges Mekanforbund,
1975). RP-projektet tog fasta pa kritiken och forsokte skapa ett verktyg
for att underlatta utveckling av bl a redovisningssystem.
RP kan ses som ett verktyg for utveckling och dokumentation av redo
visning i ett foretag. Den ar inte avsedd att ersatta M-planen eller andra
kontoplaner. RP innefattar saval de syften, principer och modeller som
redovisning bygger pa, som de instruktioner enligt vilka redovisning
utfors (kod-, transaktions-, lagrings- och rapportplan). Utvecklingen
fran kontoplan till redovisningsplan karaktariseras hos vissa forfattare
(t ex Magnusson, 1990, s 15) som ett steg fran ekonorniavdelningarnas
dorninans over redovisningssystemens innehall mot en mer anvandar
orienterad redovisning.
De rnindre foretagen var, fram till mitten av 1960-talet, hanvisade till
att anvanda sig av mer eller rnindre stympade varianter av M-planen
som ofta inte fungerade sarskilt val. Sveriges Hantverks- och Industri
organisationers Ekonomitjanst (SHIO) forsokte losa de mindre
foretagens redovisningsproblem genom att utveckla en grundkontoplan
som skulle anvandas oavsett branschtillhorighet (Johansson & Roots,
1984, s 11). Vid konstruktion av grundkontoplanen hade amerikansk
tradition en viss inverkan. I USA hade det forekommit en
standardisering av mindre foretags kontoplaner. Syftet med
standardiseringen var att fa fram anvandbara rapporter for intern
styrning (Johansson & Roots, 1972).
Grundkontoplanen, som introducerades under slutet av 1960-talet, till
ampade fyrkontoteorin med tillgangs-, skuld- och kapitalkonton samt
utgifts- och inkomstkonton. SHIO-planen inneholl hara affars-
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redovisning. Internredovisningen konstruerades som en sido- eller
underordnad kostnadsredovisning. Utifrån SHIO-planen kunde en
standardisering och samordning av bokföringsarbetet ske hos SHIO's
Ekonomitjänst för dess klienter. För att underlätta kortperiodiska rapporter övergavs principen om renodlad utgiftsredovisning. Istället
infördes möjlighet att göra kostnadsbestämningar direkt. Under
perioden 1966-71 utvecklades även ett tiotal branschkontoplaner för
SHIO's olika branschorganisationer.
Ett annat hjälpmedel som har haft inverkan på redovisning i mindre
företag är "Se om Ditt Företag" - ett arbetsmaterial för mindre och
medelstora företag publicerat av Svenska Arbetsgivareföreningen
(1970). Syftet med materialet var att hjälpa mindre företag att planera
och analysera sin verksamhet (SAF/SI, 1982). "Se om Ditt Företag" och
utvecklingen inom ADB-området är två händelser som medförde att
SAF och Sveriges Industriförbund 1971 startade ett utvecklingsprojekt
vars syfte var att skapa en generell kontoplan för mindre och
medelstora företag. Kontoplanen skulle underlätta konstruktionen av bl
a redovisningen och göra det enklare att kommunicera mellan olika
användargrupper och servicebyråer (SAF/SI, 1982).

Resultatet av utvecklingsarbetet presenterades samtidigt som den nya
bokföringslagen kom 1976. Arbetet utmynnade i en kontoplan, aysedd
för affärsredovisning, med namnet BAS-kontoplan (Baskontoplan i affärsredovisning för mindre och medelstora företag). Den omfattade endast affärsredovisning. Tanken var att utvecklingen av den interna
redovisningen skulle styras av de olika branscherna (SAF/SI, 1982, s
16). Utvecklingen har dock inte skett efter några enhetliga riktlinjer.
Orsaken är, enligt Johansson och Roots (1984, s 12), att det saknas
generella användarmodeller och en generell begreppsapparat för intern
styrning. Fram till 1992 har ett tjugotal branschkontoplaner utvecklats
och de utgör en mycket heterogen samling.
BAS-planen har fått mycket stor spridning bland mindre företag. På senare år har även större företag och kommuner utgått från BAS-planen
vid konstruktion av sina ekonomisystem. Att planen antogs som svensk
standard av Standardiseringskommissionen (SIS) 1980 (SS 614611) bidrar säkert till att allt fler företag övergår till BAS-planen. En arbetsgrupp inom SIS har ansvaret för planens vidareutveckling och en
revidering av planen kom 1991 (SIS - ITS 1991).
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1.3.4

Budgetering

I svenska företag var budgeter endast sporadiskt förekommande så sent
som i början av 1950-talet (Arwidi & Samuelson, 1991, s 11). Det
dröjde till 1960-talet innan budgeter fick större betydelse (Samuelson,
1990b, s 64). I början användes budget främst för bestämning av
omkostnadspålägg i produktkalkyler för att senare bli ett led i
företagens kostnadsuppföljningskontroll. Numera betraktas budget som
en del i företagsledningens styrsystem. I många företag har styrsystemen expanderat som följd av att förändringstakten i samhället har
ökat.
Under 1960-talet var styrning med hjälp av budget mycket begränsad i
mindre företag. Företagen kritiserades för bristande kontroll av verksamheten. Företagsorganisationer, t ex SAF, verkade för ökad styrning
bl a med hjälp av budget vilket kan förklara budgeters växande
betydelse i mindre företag. En förändring som starkt påverkade
möjligheterna till budgetering var datoriseringen (Arwidi &
Samuelson, 1991, s 15). Genom datoriseringen utökades möjligheterna
till att t ex beräkna vad som händer om förutsättningar ändras i en eller
annan riktning. Dessutom är det möjligt att med datorteknikens hjälp få
snabbare feedback på utfall vilket är viktigt i situationer när
turbulensen i omgivningen är stor. Budgeters växande betydelse kan t
ex påvisas med hjälp av de budgetenkäter som Sveriges
Verkstadsförening genomförde 1972, 1977 och 1986. Svaren visar att
budgetering har ökat. Endast i 13 To av de undersökta företagen var
budgeter en ovanlig företeelse 1986. En slutsats som kan dras av
undersökningarna är att budgeter är vanligt förekommande i svenska
verkstadsföretag oberoende av storlek (Samuelson, 1990b, s 71).
Budgetering innefattar både planering och uppföljning. Uppföljning av
budgeter förutsätter att det finns möjligheter att jämföra budgeterade
värden med verkligt utfall, dvs det som registreras i redovisningen.
Därför är det nödvändigt att samordna budget med redovisning både
tidsmässigt och strukturellt. Redovisningens struktur är mer detaljerad
än budgetstrukturen, varför det är ändamålsenligt att utgå ifrån redovisningens struktur och anpassa budgeterna till denna. På grund av
denna koppling mellan redovisning och budget har den kontoplansutveckling som beskrivs i tidigare aysnitt också indirekt påverkat komponenten budget.
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1.3.5

Kalkylering

Kalkyler har i jämförelse med budgeter en längre tradition. Det var
framförallt produktkalkyler som tidigt uppmärksammades. Kalkyler
och kostnadskontroll spelade, under 1930- och 1940-talen, stor roll för
ekonomisystem (Magnusson, 1990, s 12). Under 1930-talet utvecklades
sätten att beräkna företagens produktkostnader. Det var främst
självkostnadskalkyler som uppmärksammades. En viss uppstramning på
området skedde då Sveriges Standardiseringskommission 1938
fastställde enhetliga normer rörande terminologi och principer vid
industriell självkostnadsberäkning. Bidragskalkyler ansågs dock vid
alternativval och produktmixbeslut vara bättre att tillämpa än självkostnadskalkyler.
Under 1940-talet utvecklades självkostnadskalkylerna så att de även
kunde användas i företag med relativt stort sortiment av produkter, t ex
verkstadsföretag. Det praktiska arbetet med att upprätta kalkyler påverkades också av den, under tidsperioden, framtagna M-kontoplanen, som
var anpassad till industriföretag. Diskussioner kring bidrags- respektive
självkostnadskalkyler fortgick, vilket resulterade i att det under 1950talet konstaterades att det inte finns någon bästa metod att kalkylera.
Olika beslutssituationer kräver olika metoder (Frenckner, 1953). Under
1950- och 1960-talen utvecklades därför kalkylmetoder som var
anpassade till branscher. Olika optimeringsmetoder har också under
åren utvecklats, t ex operationsanalys, men de har inte fått någon
omfattande praktisk användning. Det som på senare tid har
uppmärksammats i kalkyldebatten är Activity Based Costing (ABC)
som har sitt ursprung i den amerikanska tillverkningsindustrin där det
upptäcktes att traditionella metoder för kostnadsfördelning gav
missvisande information (Cooper & Kaplan, 1991). Idéer om
aktivitetsbaserad redovisning förekom dock redan på 1970-talet hos t ex
Madsen och Asztly (1973) samt Polesie (1976) som förde fram tankar
kring variabilitetsredovisning respektive ändamålsbudgetering.
I vilken grad som kalkylering uppmärksammats varierar mycket mellan
branscher. Inom detaljhandeln diskuterades prissättningsproblematiken
redan på 1920-talet och föreslagna metoder tillämpas fortfarande i
många företag. Inom serviceföretag har kalkylmetoder uppmärksannmats först på senare år. T ex har enskilda företag utvecklat metoder
som senare tagits över av andra företag inom branschen (Samuelson,
1990b, s 56).
De flesta kalkylmetoder har utvecklats för stora företag. Det ansågs inte
vara någon nackdel eftersom utgångspunkten var att mindre företag lätt
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kunde tillämpa metoderna. På senare tid har det framkommit att
mindre företag saknar möjligheter att anpassa komplexa metoder och
det behövs därför metoder som är utarbetade och anpassade till deras
situation (ibid). Eftersom det finns en viss koppling mellan redovisning
och efterkalkyler har kontoplansutveckling även påverkat kalkyleringen. BAS-planen, som framtagits för mindre och medelstora
företag, har på senare tid haft en viss praktisk inverkan på kalkyleringen i mindre företag.

1.4

Användning av ekonomisystem definition

Ekonomisystem är ett verktyg som kan användas på olika sätt.
Mellemvik, Monsen och Olsson (1988) har, vid en litteraturgenomgång
som behandlar ekonomisystems funktion, grupperat litteraturen i två
klasser. Den ena innehåller litteratur som berör ekonomisystems mål.
Här finns sådant som i huvudsak behandlar extern redovisning. Den
andra klassen innehåller litteratur som har en mer handlingsorienterad
syn på ekonomisystem och som t ex beaktar sociala processer i och
kring företag och organisationer. Ekonomisystemets funktion i båda
klasserna är att reducera osäkerhet i samband med utvärdering och
bedömning av ekonomiska alternativ, förvaltaransvar och organisatorisk styrning. Detta anser Mellemvik, et al (1988) är ekonomisystems
aysedda funktion. Därutöver kan dess information användas för att t ex
legitimera eller skapa myter (ibid).
I samband med användning av ekonomisystem används ofta begreppet
ekonomistyrning. En definition av begreppet styrning är att:
"... management needs someway assure that people in the organization do
what they are supposed to do. Control is the process to do this" (Anthony,
Dearden & Bedford, 1984, s 5)

Ekonomistyrning handlar om att styra aktiviteter:
"A good definition of management control is the process through which
managers assure that actual activities conform to planned activities" (Stoner &
Wankel, 1986, s 574).

Av ovanstående citat framgår styrning kan riktas mot att styra individer
eller aktiviteter. Vid en genomgång av begreppet i litteraturen konstaterar vi att ekonomistyrning oftast diskuteras i samband med problem att
få större företag eller organisationer att arbeta mot gemensamma mål
(dvs objektet är individer). Detta är ofta ett problem i stora företag. I
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mindre företag är detta inte ett centralt problem eftersom
organisationsstrukturen är enkel och koordineringsproblemen små
(Schjelderup, 1980, s 19). När mindre företag står i centrum anser vi
att begreppet ekonomistyrning inte enbart bör fokuseras kring styrning
av individer. Här är det lämpligt att tala om ekonomistyrning i termer
av styrning av verksamheter. Styrning av verksamheten inkluderar
både styrproblematik som berör aktiviteter och individer (jfr Östman,
1977, s 11). Ekonomisystem kan användas för beslutsfattande men
också för att få individer att arbeta mot företagets mål. I studien
återkommer vi ofta till ekonomisystems anviindning 3 for
styrning av verksamheten. Den kan inkludera styrning av
både individer och aktiviteter. Vi är dock medvetna att ekonomisystem även kan användas för andra ändamål t ex för att uppfylla legala
krav eller som bekräftelse på inträffade händelser.

1.5

Mindre företag - definition

Verksamhet, företagsform, produkttyp, miljö och storlek är exempel på
faktorer som påverkar ett företag (Andersson, 1978). Många sociologer
och organisationsteoretiker (t ex Blau, 1970, Meyer, 1972, Pugh, 1969,
Kimberly, 1976 och Slater, 1985) har undersökt relationen mellan storlek och organisationsstruktur och kommit fram till att storlek är en
viktig faktor för att förklara olikheter i företag. Hall (1972) anser dock
att storleken har fått en alltför dominerande roll som förklaringsfaktor.
Andra menar att storlekens indirekta betydelse för företagets utseende
inte kan undervärderas utan:
"Size must always be controlled when analyzing relationships among
properties of organizations." (Meyer, 1972, s 440)

En trolig anledning till att det råder delade meningar om storlekens
betydelse som förklaringsfaktor är att det inte finns någon entydig
faktor som är generell för indelning av företag efter storlek. En annan
anledning till oenigheten om storlekens betydelse som förklaringsfaktor
är att studier som har valt samma karaktärsegenskap för att mäta
företagets storlek har operationaliserat karaktärsegenskapen på olika
sätt.
Kimberly (1976) urskiljer fyra sätt att mäta ett företags storlek;

3 Avser användning av den information som ekonomisystemet producerar
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*den fysiska kapaciteten i ett företag t ex byggnader, mark och inventarier
*den tillgängliga personalen i ett företag t ex antalet anställda
*företagets in- och utflöde t ex omsättning och produktionsvolym
*tillgängliga resurser som disponeras av ett företag, t ex likvida medel och balansomslutning

Företagets in- och utflöde av t ex produkter och tjänster och
tillgängliga resurser bygger på monetärt baserade mått. Nackdelen med
att använda sådana är att de påverkas av prisförändringar och inflation.
Av de återstående två sätten att mäta företagets storlek har antalet
anställda blivit den vanligaste faktorn vid klassificering av företag
(Slater, 1985). Användning av antal anställda som mått på företagsstorlek kan dock medföra problem (Bohman & Boter, 1984, s 71). T ex
måste deltidsanställd personal och säsongsvariationer beträffande
anställda viktas eller genomsnittsberäknas på årsbasis. Variationer i
antal sysselsatta mellan likartade företag beroende på skillnader i
produktionsteknik kan också vara stora.
Det har visat sig vid jämförelse mellan olika storleksmått (t ex antal anställda eller omsättning) att dessa ger en likartad klassindelning av företag. Detta kommenterar Byström, Johannisson och Lindström (1971, s
11) på följande sätt:
"De starka sambanden mellan storleksmått tyder på att den ständigt återkommande problematiken kring valet av storleksmått kan vara överdriven.
Om det antages att här studerade variabler gemensamt uttrycker
företagsstorlek, har vi fått belägg för att vilket som helst av dessa kan
användas som storleksmått med god överensstämmelse mellan "verklig
storlek" och "uppmätt storlek."

Kimberly (1976) anser dock att de olika storleksmåtten är mer eller
mindre relevanta beroende på analysnivå. Han urskiljer tre
analysnivåer, den interna som riktar uppmärksamheten på förhållanden
inom företaget, den externa som riktar uppmärksamhet på förhållandet
mellan företaget och dess omgivning samt den socio-tekniska som kan
ses som kombination av den interna och externa analysnivån. Vid
studier av företag är det svårt att isolera de tre analysnivåerna, men om
det primära är att studera interna förhållanden är antal anställda mest
relevant som storleksmått (ibid).
Det finns dock ingen entydig indelning av företag utifrån antal
anställda. Vid indelning av företag används ofta begreppen små,
mindre, medelstora och stora företag. Vad innefattas i begreppen?
Lindström (1975, s 21) belyser denna fråga på följande sätt;
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"Om vi sedan går till prefixet "små" i småföretagstermen, skall med en gång
sägas att någon vedertagen och generell avgränsning av vilka företagsenheter
som skall ses som "små" respektive "stora" inte existerar. Visserligen gäller
att enheter med mer än ca 200-300 anställda sällan får epitetet "små" men
under denna storlek flyter gränsdragningarna."

En för svenska förhållanden anpassad definition av små företag finns
redovisad i Prop/1977/78:40 (bilaga, 1, s 4)4
"En i de flesta sammanhang vedertagen storleksgradering innebär att med
småföretag ayses företag med färre än 200 anställda. Inom denna grupp finns
mindre företag (färre än 50 anställda) och medelstora företag (50-200 anställda)."

I anglosaxisk litteratur används olika storleksgränser för vad som betraktas som små företag. Kanadensiska undersökningar som berör både
tillverkande och serviceföretag (t ex Raymond, 1985, 1982 och
Montazemi, 1987) definierar ofta små företag, som företag med mindre
än 250 anställda. Small Business Administration6, definierar små
företag som oberoende ägda och som dessutom inte har någon
dominerande marknadsandel. Operationaliseringen av begreppet
innehåller såväl antal anställda som totala tillgångar och årlig
försäljningsvolym. "Small" används för företag som har upp till 499
anställda (Storey, 1983). Denna definition är dock inte allmänt
vedertagen i alla USA's delstater.
I Bolton-rapporten6 (1971) definieras små tillverkande företag som sådana med upp till 200 anställda, men dessutom krävs att följande egenskaper skall vara uppfyllda;
*företaget skall ha en relativt liten marknadsandel.
*ägaren skall personligen leda företaget och det skall inte finnas någon formaliserad
ledningsstruktur.
*ägaren skall vid beslutsfattande inte vara kontrollerad av någon utomstående part.

I en senare "Boltonrapport" (Stanworth & Gray, 1991, s 2) hänvisas till
ovanstående definition men i några analyser tillämpas en inom EG
vanlig klassificering där företag med mindre än 500 anställda betraktas
som "small". EG har också under senare år infört ett nytt begrepp
nämligen "microföretag". Här inkluderas företag med mindre än 10
anställda.

41 flera studier används denna definition av små företag t ex Bohman & Boter, 1984, s 174 och Sveriges
Verkstadsförening 1986
5 En organisation för små företag i USA
6En utredning som det ofta refereras till i forskning om små företag
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Vi konstaterar att skilda författare definierar mindre företag olika när
definitionen utgår från antal anställda. Skillnaderna beror sannolikt på
olikheter i respektive länders företagsstruktur. När vi använder begreppet mindre företag i studien ayser vi foretag med mindre än 50
anställda dvs vi ansluter oss till den för svenska förhållanden anpassade definitionen (Prop 1977/78:40). Vi beaktar således endast
faktorn antal anställda vilket är relevant eftersom vi studerar interna
förhållanden i företag (jfr Kimberly, 1976). Det är dock viktigt att
vara medveten om att utländska studier som berör mindre företag och
som vi refererar till i studien kan ha operationaliserat begreppet
mindre företag annorlunda.

1.6

Yttre och inre kännetecken på mindre
företag

Det som utmärker mindre företag är att de ofta har sin verksamhet
koncentrerade till vissa regioner. Foley och Green (1989, s 14) menar
att en orsak är att individer som startar företag etablerar sig inom
samma verksamhet som de tidigare varit anställda i. Därför etableras få
nya mindre företag i industriregioner som domineras av
kapitalkrävande verksamheter. Dessutom startas nya företag av
individer som tidigare har varit anställda i mindre företag där de
innehaft mångfunktionella arbetsuppgifter. Den största andelen
avknoppningar sker därför i regioner där det tidigare finns många
mindre företag (ibid).
Även marknadsmässigt kännetecknas mindre företag av en geografisk
koncentration (Landström, 1987, s 93) som kan innebära fördelar.
Schjelderup (1980, s 26) betonar fördelar som att mindre företag, jämfört med större, kan koncentrera sig på lokala marknader eftersom
dessa är tillräckligt stora för deras avsättningskapacitet. En
koncentration på en lokal marknad innebär också minskade kostnader
för t ex distribution och marknadsföring. Andra typiska drag för
mindre företag är att de ofta arbetar i marknadsnischer, där
massproduktion är omöjlig, där hantverksmässigt arbete efterfrågas,
där marknaden efterfrågar kortare serier och där marknadskraven är
ostandardiserade och ostabila (ibid).

En annan betydelsefull aspekt som berör företagens handlingsmiljö är
deras relationer till kunder. Många mindre företag är beroende av en
kund eller ett fåtal stora kunder. Som exempel kan här nämnas företag
som arbetar som underleverantörer. Att arbeta som underleverantör
innebär både för- och nackdelar. En fördel är att underleverantörer på
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kort sikt har lätt att planera sin verksamhet, eftersom de upplever en
stabil efterfrågan. På längre sikt kan dock beroendet av ett fåtal kunder
innebära risker. Bortfall av en kund kan försätta företaget i en kris. Att
vara beroende av ett fåtal kunder är dock inte alltid lika känsligt i
mindre företag, jämfört med större, eftersom de mindre kan
kompensera en svag maktposition i förhållande till sin miljö genom ett
flexibelt agerande (Bohman & Boter, 1984, s 78).
Legala krav och olika åtgärder kan på ett avgörande sätt påverka
mindre företags situation. Som exempel kan nämnas kreditrestriktioner,
företagsbeskattning, lagstiftning om anställningstrygghet och sjukersättning. Eftersom många mindre företag har låg självfinansieringsgrad och är beroende av externa kapitalkällor drabbar
kreditrestriktioner mindre företag hårdare än större. Bankernas
kreditrestriktioner under 1991/93 har medfört att det ställs höga krav
på den information som ligger till grund för kreditgivningen. Bankerna
kräver att företag har en formell planering. De prövar även
räkenskapernas status och företagsledarens kompetens. Denna prövning
har medfört att mindre företag fått stora problem med kapitalanskaffning.
Ett annat utmärkande drag för mindre företag är att företagsledare och
ägare ofta är samme person. Detta förhållande leder till att företagsledaren känner stark samhörighet med företaget och att företagsledarens
och företagets mål ofta sammanfaller. Företagsledaren får en central
ställning i företaget och någon åtskillnad görs inte mellan individ och
befattning (Deeks, 1976, s 227). Företagsledarens dominans gör att
företaget blir beroende av företagsledarens intresse och kompetens,
vilket också kan förklara varför företag utvecklas i olika riktningar.
Företagets inre villkor formas bl a av dess struktur. Ett företag kan ha
en hierarkisk eller en platt organisation. Beslutsfattandet kan vara
centraliserat eller decentraliserat. Arbetsuppgifterna kan vara specialiserade eller mångfunktionella. I större företag finns stora variationer
beträffande företagens organisation i motsats till mindre företag där avsaknad av formell struktur är vanlig. De mindre har ofta en s k
organisk struktur (Burns & Stalker, 1961, Ramström, 1971, s 49).
Strukturen är enkel och öppen (Schjelderup, 1980, s 19). Den bygger
på informella relationer mellan personer (Deeks, 1976, s 227).
Avståndet mellan företagsledning och anställda är kort och den
vertikala och horisontella arbetsdelningen är liten jämfört med större
företag (Bohman & Boter, 1984, s 78). Antalet beslutsnivåer är färre
eftersom beslutsfattandet oftast koncentreras till en eller ett fåtal
personer. Det begränsade antalet beslutsfattare leder till ett mång-
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funktionellt befattningsutövande (Schjelderup, 1980, s 36). Det får
också konsekvenser för hur de administrativa rutinerna utformas
(Bohman & Boter, 1984, s 78). De blir enklare och mer informella till
sin karaktär.
Det sätt på vilket ett företag är organiserat påverkas av den som leder
företaget t ex vilken ledningsstil som tillämpas. Dessutom påverkas
företagsstrukturen av den verksamhet som bedrivs. Andra faktorer som
har betydelse för företagets struktur är dess storlek och ålder. Olofsson
(1976, s 128 f) menar, utifrån teoretiska aspekter, att företagets storlek
och ålder också påverkar ledningens val av ekonomisystem. Resultat
från internationella och nationella empiriska studier ger stöd för dessa
tankar.

1.7

Avgränsningar

Vår definition av mindre företag ayser företag med mindre än 50 anställda (aysnitt 1.5). I de empiriska undersökningarna studeras dock endast företag med mellan 5 och 49 anställda. Orsaken är att Statistiska
Centralbyrån och andra organisationer som erbjuder adressregister
delar in mindre företag efter antal anställda i intervallen 1-4, 5-9, 1019 och 20-49. Avgränsningen nedåt (5 anställda) motiveras av en
önskan att utesluta företag med endast en anställd. I intervallet 1-4 är de
i majoritet. Enmansföretagen är till stor del bolag, där ägaren på grund
av skattemässiga eller andra fördelar redovisar sina extrainkomster.
Därför utesluts denna grupp av företag.
När vi i fortsättningen diskuterar mindre företag menar vi den
juridiska enheten. Skälet är att SCB's register endast kan erbjuda
upplysningar om företag uppdelade efter arbetsställe eller juridisk
enhet. Vi valde den juridiska enheten, eftersom vi inte ville frånhända
oss möjligheten att, i samband med analysarbetet, kunna arbeta med
officiella årsredovisningar. Därför uteslöts också andra företagsformer
än aktiebolag. Det innebär att företag som ingår i studien kan ingå i
koncerner. Det kan uppfattas som en nackdel, eftersom sådana företag
avviker från den konceptuella definitionen på ett mindre företag (enligt
t ex Bolton-rapporten och Small Business Administration). Skälet till att
vi ändå inkluderar dessa företag i vårt empiriska material är att de
drivs som självständiga resultatenheter.
I mindre företag är företagsledaren oftast en huvudaktör som har en
central ställning vad gäller prioritering av arbetsuppgifter och dess utförande. Företagsledaren fattar ofta både operativa och mer långsiktiga
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beslut. Olika administrativa system, bl a ekonomisystem, kan vara till
hjälp för att t ex reducera osäkerhet i samband med beslutsfattande.
Eftersom företagsledaren har en strategisk ställning i mindre företag
utgår vi i studien från ett företagsledarperspektiv. Användning av
ekonomisystem studeras på individnivå och här studeras företagsledarens användning. Däremot kopplas utformning av ekonomisystem
till företagsnivån.

1.8

Avhandlingens disposition

Avhandlingens indelning framgår av figur 1:6. Forskningsproblem preciseras och centrala begrepp definieras i det inledande kapitlet. Här presenteras även studiens syfte och avgränsningar. Referensramen, som redovisas i kapitel 2, utmynnar i preciserade forskningsfrågor och en
analysmodell. Kapitel 3 ägnas åt metodiska överväganden. Val av
metoder diskuteras och motiveras. Dessutom diskuteras hur felkällor i
forskningsprocessen kan undvikas. I kapitel 4 redovisas delstudie 1 som
omfattar sju företag. Resultaten av delstudien utmynnar i fem hypoteser
som berör användning av ekonomisystem. Kapitlen 5-6 innehåller
resultat av enkätundersökningen (delstudie 2). Resultaten redovisas
ayseende företagens situation, företagsledare/ledning och ekonomifunktionens struktur (kapitel 5). I kapitlet presenteras även resultat
ayseende ekonomisystems utformning och användning. Här klassificerar
vi företagen i tre grupper (hög, medel och låg) både beträffande
utformning och användning av ekonomisystem. Företagens situation,
företagsledare/ledning och ekonomifunktionens struktur relateras till
ekonomisystem i kapitel 6. Kapitlet innehåller också resultat av
genomförd hypotestestning. I delstudie 3, som finns i kapitel 7, gör vi
en analys av elva företag. Analysen fokuseras främst kring
informationsanvändning, beslutsfattande och ledarskap som relateras till
utformning och användning av ekonomisystem. Avhandlingen ayslutas
med en integrering av de empiriska resultaten och avhandlingens
teoretiska referensram (kap 8 och 9).
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Figur 1:6

Avhandlingens disposition
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2

REFERENSRAM, MODELL OCH
PRECISERADE FORSKNINGSFRÅGOR

Vid genomgång av litteraturl som berör vårt forskningsproblem har vi
funnit att det finns teoribildning på olika områden som berör
forskningsproblemet t ex:
*Contingency theory
*Beslutsfattande
*Informationsanvändning
*Ledarskap

Vi har delat in kapitel 2 i fem huvudaysnitt där de fyra första (2.1 2.4) innefattar tidigare forskning som är relevant för fördjupad analys
av vårt forskningsproblem. Referensramen inleds med en överblick
över hur den situationsanpassade teorin2 utvecklats (huvudaysnitt 2.1).
Här sammanfattas också empiriska studier som har utgått från den
situationsanpassade teorin och sist i huvudavsnittet redogör vi för kritik
mot teorin. I aysnitt 2.2 beskrivs beslutsfattande utifrån ett rationellt
respektive icke rationellt beteende. I aysnitt 2.3 behandlas informationens form, olika typer av informationskällor och skillnader i informationsanvändning beroende på vem som är användare samt i vilken
situation som företag och individ befinner sig i. Avsnitt 2.4 behandlar
ledarskap i mindre företag. Här beskrivs bl a olika roller som en
företagsledare kan inneha. Kapitlet ayslutas med att vi, efter
genomgång av tidigare forskning som berör vårt problemområde,
preciserar forskningsfrågor och sammanfattar dessa i en analysmodell
(2.5).

'Metoder för litteratursökning redovisas i aysnitt 3.2
2 I fortsättningen används ofta den situationsanpassade teorin i stället för det engelska begreppet

contingency theory
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Contingency theory - en teori inom det
funktionalistiska paradigmet

2.1

I företagsekonomisk forskning är Burrell och Morgans (1979) analysmodell (figur 2:1) ofta citerad. Modellen utgår från två dimensioner,
antaganden om samhällsvetenskapen respektive samhällets natur.
Dimensionen om samhällsvetenskapen uttrycks i polerna "objective"
respektive "subjective" medan dimensionen om samhällets natur
beskrivs utifrån polerna "regulation" och "radical". Modellen beskriver
fyra olika perspektiv på samhälle och organisation. Tolkningen av
modellen skall ske utifrån att olika paradigm trots sina skillnader inte
finns på var sin ände av en skala utan att de kan vara centrerade kring
mitten (ibid).
The sociology of
radical change

Radical
structuralism

Radical
humanism
Subjective

-.4111

Objective

Interpretative
sociology

Functionalist
sociology

The sociology of
regulation
Figur 2:1

Fyra organisationsteoretiska/sociologiska paradigm för analys av social
teori (Burrell & Morgan, 1979, s 29)

Det paradigm, där utgångspunkterna är objektiva och regulativa kallas
funktionalistiskt (functionalist sociology). Det karaktäriseras av flera
underliggande antaganden, där det centrala är;
"a view which assumes a continuing order and pattern. It is geared to
providing an explanation of what is... the overall endeavour is to provide an
explanation of why the social fabric of society tends to hold together."
(Burrell & Morgan, 1979, s 107)

Det funktionalistiska paradigmet dominerar forskningen kring
ekonomisystem (Hopper & Powell, 1985), men inom paradigmet finns
många olika inriktningar bl a teorier om objektivism och sociala
system. De klassiska företagsledningsteorierna (t ex Taylor och Fayol)
är teorier som bygger på objektivismen. Här ses företaget som ett slutet
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system. Från objektivistisk utgångspunkt, är synen på ekonomisystem
att de är neutrala och objektiva instrument för användarna. Företag
förutsätts arbeta mot stabila mål, där vinstmaximering är huvudmål.
Många av internredovisningens principer bygger på dessa förutsättningar (Hopper & Powell, 1985). Objektivistiska idéer hade stort
inflytande på forskningen under 1940-talet och kom därför bl a att påverka uppbyggnaden av Mekanförbundets Normalkontoplan.
Studier av företag har gjorts inom olika ämnesområden och till följd av
detta har skilda begreppsapparater utvecklats. Scott (1981) karaktäriserar utvecklingen inom organisationsteori som en förflyttning i
fyra steg från slutna rationella modeller till slutna naturliga till öppna
rationella och till öppna naturliga modeller. Studier som utgår från
slutna rationella modeller har ofta studerat prestationer och effektivitet,
där alla resurser är de "rätta" och där fördelning sker enligt en
överordnad plan. Dessa studier har endast i förbigående studerat företag och då bortsett från deras relation med omgivningen. De slutna
rationella modellerna har avfärdats av forskare som utgår från teorier
där företaget ses som ett socialt system. Dessa bygger på att det finns
fler variabler än de som kan överblickas eller att vissa variabler
påverkas av sådant som inte går att kontrollera.
I de slutna naturliga modellerna poängteras den mänskliga och sociala
dynamiken. Bristande kunskap och osäkerhet medför att vi inte kan
kontrollera alla variabler i ett system. I ett öppet naturligt system består
organisationen av ett antal beroende delar som tillsammans utgör en
helhet. Organisationens mål antas vara att överleva och delarna och
sambanden mellan dessa bestäms genom utvecklingsprocesser. Om icke
aysedda effekter (dysfunctions) inträffar antas att den felande länken
kommer att anpassa sig och ge ett positivt bidrag annars degenererar
systemet (Thompson, 1971, s 17).
Argyris (1952) uppmärksammade betydelsen av "icke aysedda
effekter". Hans studie visar att budgeter uppfattas olika av budgetpersonal, avdelningschefer, förmän och arbetare. Detta bidrar till att
konflikter mellan olika befattningshavare uppkommer, vilket leder till
att företag blir mindre effektiva. Studien visar att det är orealistiskt att
förutsätta stabila mål som alla i organisationen strävar mot. Individer
och grupper påverkar t ex användningen av budgeter.
Enligt Hopper och Powell (1985) innebar upptäckten av "icke aysedda
7. effekter"
(dysfunctions) att forskningen inom redovisning också inriktades mot socialpsykologi, psykologi och strukturella studier (figur
2:2).
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Management accounting and social systems theory (Hopper & Powell,
1985, s 434).

De psykologiska studierna koncentreras kring kognitiva processer.
Flera av dessa studier (t ex Driver & Mock, 1975 och Libby & Lewis,
1982) kan sammanfattas under beteckningen "Human Information
Processing" (Macintosh, 1987, s 86 f). En väsentlig del i deras arbete
var att kartlägga de faktorer som påverkar kvaliteten av individens
beslutsfattande.
"Structural studies" uppmärksammar bl a hur företagens interna
organisationsstruktur har betydelse för t ex ekonomisystems
användning. Golembiewski (1964) visade att det sätt på vilket företag
organiserar sitt arbete leder till olika sätt att använda ekonomisk
information. Watson och Baumler (1975) uppmärksammade problem i
divisionaliserade företag. Intresset fokuserades bl a kring internprisernas betydelse.

Socialpsykologerna riktar intresset mot motivation och gruppbeteenden
i stället för mot kognitiva processer. Många undersökningar har
studerat motivationens betydelse för att uppnå önskade effekter av
budgetanvändning. Studier har gjorts på deltagandet, gruppdynamikens
(Becker & Green, 1962), ledarstilens (DeCoster & Fertakis, 1968) och
"tävlingslustens" (Hofstede, 1968) betydelse för användning av budgeter
som styrinstrument. Socialpsykologiska studier under 1950- och 1960talen såg företaget företrädesvis som ett slutet system. En förändring
inträdde på 1960- och 1970-talen då det blev vanligt att beskriva företag som öppna system (Scott, 1981). Här ses beroendeförhållanden
mellan organisationer och miljö som oundvikliga eller naturliga.
Ekonomisystems betydelse för att initiera förändringar uppmärksammades. Denna inriktning av de socialpsykologiska studierna,
tillsammans med strukturella och psykologiska studier, har varit
utgångspunkter för den situationsanpassade teorin. Den bygger på ett
öppet systemsynsätt vilket innebär att företaget existerar som en deli en
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större omgivning. Målet är att kunna förstå och identifiera vilka
nyckelvariabler som karaktäriserar relationen mellan företaget och dess
omgivning (Burrell & Morgan, 1979).

2.1.1

Framväxten av den situationsanpassade teorin inom
organisationsforskning

Den situationsanpassade teorin inom organisationsforskning har sitt ursprung i empiriska studier gjorda av Woodward (1965), Burns och
Stalker (1961), Lawrence och Lorsch (1967) samt Thompson (1971).
Studierna utgår ifrån att miljömässiga betingelser styr valet av lämplig
organisation. Det innebär att det inte finns någon organisationsstruktur
som passar i alla situationer. Organisationen "måste" anpassas till de
miljömässiga betingelser som finns i dess omgivning.
Woodward (1965) genomförde 1958 en empirisk undersökning av 100
större tillverkande företag. Hon fann stora skillnader mellan företagen
beträffande organisationsstruktur och kunde förklara skillnaderna utifrån den produktionsteknik som företagen använde. Företagen delades
in i tre huvudgrupper styck-, serie- och processproduktion. Studien
visar att det för varje typ av produktionsteknik finns en lämplig
organisationsstruktur som bidrar till företagens framgång.
Burns och Stalker (1961) studerade ett tjugotal brittiska företag inom bl
a elektronik- och textilbranscherna. De fann att i en stabil omgivning
(textilbranschen) passar en mekanistisk organisationsstruktur, medan en
organisk struktur är att föredra i en turbulent miljö (elektronikbranschen).
Lawrence och Lorsch (1967) behandlade också sambandet mellan omgivning och organisationsstruktur och de var också först att explicit redogöra för tankegångar kring den situationsanpassade teorin. De studerade 10 företag i tre olika branscher (livsmedel, plast och container)
och fann att framgångsrika företag i den dynamiska plastbranschen har
mer differentierade och flexibla strukturer än mindre framgångsrika
företag. Byråkratiskt uppbyggda strukturer fungerar däremot bäst i den
stabilare containerbranschen. Resultatet av deras studie innebar en förstärkning av vad andra forskare tidigare kommit fram till (Woodward,
1965 och Burns & Stalker, 1961).
Thompson (1971) urskilde olika handlingsmiljöer nämligen stabila eller
växlande och homogena eller heterogena. Styrning och standardisering
är möjlig i en stabil och homogen handlingsmiljö, medan flexibilitet är

33

nödvändig i en heterogen och växlande miljö. Dessa tankegångar har
påverkat forskning kring redovisning (Otley, 1980).
2.1.2

Studier kring ekonomisystem/informationssystem
som utgått från den situationsanpassade teorin

När den situationsanpassade teorin används vid forskning kring
ekonomisystem är utgångspunkten att det inte finns något generellt
ekonomisystem som kan användas på samma sätt i alla företag under
alla förhållanden. I stället måste ekonomisystem, för att fungera bra,
bygga på de speciella omständigheter som företagen befinner sig i.
Grundantagandet är att företagens effektivitet är högre om ekonomisystemen anpassas till företagens struktur som i sin tur måste vara
anpassad till den omgivning som företag befinner sig i än om överensstämmelse saknas. Därför är det, enligt den situationsanpassade teorin,
viktigt att identifiera vilka aspekter som ett ekonomisystem bör
anpassas till. Teorin bygger på en indelning i situationsvariabler och
design- eller strukturparametrar. Företags ålder, storlek, produktionsteknik och omgivningens osäkerhet är exempel på vanliga
situationsvariabler. Företags organisation, informations- och ekonomisystem är exempel på design- eller strukturparametrar. Utgångspunkten
är ofta att situationsvariabler betraktas som oberoende medan designeller strukturparametrar betraktas som beroende.
Empiriska studier som har en situationsanpassad utgångspunkt har genomförts av flera forskare. T ex undersökte Khandwalla (1972), i en
studie av 92 tillverkande företag, om användning av sofistikerade ekonomisystem3 varierar i företag beroende på upplevd konkurrenssituation. Resultaten visar att hög upplevd konkurrens medför en större användning av sofistikerade ekonomisystem. Han undersökte också om det
fanns skillnader i användning av ekonomisystem beroende på typ av
upplevd konkurrens (pris, marknadsföring eller produkt).
Forskningsresultaten visar att ekonomisystem i företag som har produkt
som främsta konkurrensmedel har hög sofistikeringsgrad jämfört med
företag som främst konkurrerar med pris eller marknadsföring.
Khandwalla (1974) studerade även 79 amerikanska tillverkande företag
och undersökte där hur storlek, produktionsteknik, vertikal integration
och decentralisering inverkar på användningen av sofistikerad styrning.
Resultaten visar att användning av sofistikerade hjälpmedel för styrning
är positivt korrelerad med storlek, vertikal integration och decentrali3 Management accounting and control system
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sering. Han delade upp företagen i hög- och lågpresterande och fann då
att högpresterande företag är mer vertikalt uppdelade och använder sofistikerad styrning för att samordna verksamheten i högre grad än lågpresterande företag, men att styrningen ökar i lågpresterande företag
när dessa växer.
I en senare studie undersökte Khandwalla (1977) hur produktionsteknik, ekonomiska förhållanden, decentralisering och deltagande
inverkar på organisatoriska strukturer och processer, där styr- och
informationssystem ingick. Resultaten visar att användning av
informationssystem, för sofistikerad styrning ökar med ökad företagskomplexitet. Sofistikerad styrning är också korrelerad till produktionsteknik, vertikal integration och företagsstorlek. Däremot fann han
inga samvariationer mellan osäkerhet i omgivning och sofistikerad
styrning.
, Gordon och Miller (1976) skapade en modell, baserad på teoretiska utgångspunkter, där de tar hänsyn till omgivningens, organisationens och
beslutsstilens betydelse för utformning av ekonomisystem. Utifrån modellen och empiriska studier, gjorda av Miller (genomförda 1975), skapas tre företagstyper. Ekonomisystemen bör vara utformade på olika
sätt beroende på i vilken företagstyp som de skall användas.
Produktionsteknik användes av Daft och Macintosh (1978) som förklarande variabel till hur ekonomisystem utformas och används. Deras
empiriska undersökning, som byggde på ett frågeformulär till 253 personer på 24 olika arbetsenheter, visar en ganska hög korrelation mellan
produktionsteknik, beslutsstil och typ av informationssystem. I studien
värderas inte informationssystemens effektivitet.
(Osäkerhet i omgivningen och dess betydelse för organisationsstruktur
och informationens karaktär studerades av Gordon och Narayanan
(1984). Undersökningen bygger på en empirisk studie där 34 intervjuer
i vinstorienterade medelstora amerikanska företag genomfördes.
Osäkerheten i omgivningen fokuseras kring frågor som behandlar
ikonkurrenssituationen. Tre hypoteser som berör osäkerhet i omgivningen, organisationsstruktur och typ av information formulerades.
Resultatet av hypotestestningen visar att osäkerhet i omgivningen är den
faktor som är avgörande för organisationsstrukturen och karaktären på
informationsbehovet.
I en studie av rapportmottagare i två företag och ett kommunalt affärsdrivande verk intervjuades 52 rapportmottagare (Schiller, 1987).
Resultaten visar att den uppgivna nyttan av redovisningsrapporter är
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relativt stor i de tre företagen men att vissa variationer finns. Nyttan av
rapporterna varierade beroende på produktionsteknik. Relativt sett var
nyttan störst i processföretaget följt av det serietillverkande och
grossistföretaget.
Häckner (1992), som bl a studerade utformning av ekonomisystem i
trähusföretag, fann att de lönsamma företagen har mer välutvecklade
ekonomisystem än de mindre lönsamma. Samvariationerna var särskilt
tydliga ayseende kalkyler och i viss mån redovisning. Däremot fanns
ingen samvariation mellan utvecklingsgrad av budgeter och lönsamhet.
2.1.3

Kritik mot den situationsanpassade teorin

Kritik mot den situationsanpassade teorin har framförts av flera
forskare. Waterhouse och Tiessen (1978) menar att även om den
situationsanpassade teorin är tilltalande är de empiriska resultaten svaga
och teorin kan därför ifrågasättas. De anser att det råder oklarheter i
metodanvändning och att begrepp definieras olika av skilda forskare.
Forskning kring ekonomisystem som utgått från den situationsanpassade
teorin har grundats på empiriska studier och/eller på teoretiska tankegångar. Otley (1980) menar att båda inriktningarna har brister. För att
utvärdera tidigare empiriska studier utgår Otley från en sekvensiell
modell (figur 2:3). Han konstaterar att ingen empirisk studie har
kombinerat alla fyra komponenterna i modellen.
Det är också få som haft en situationsanpassad teori som utgångspunkt
innan studierna har genomförts. Variabler som testas är ofta bristfälligt
definierade och invändningar kan göras mot gjorda operationaliseringar. Hayes (1977) som statistiskt prövat samband mellan
Situationsvariabler och ekonomisystem, kritiseras av Otley för den
metod som använts. En annan invändning, som Otley har mot studier
som har en situationsanpassad utgångspunkt, är att de empiriska studiernas koppling till effektivitet är oklar.
Dent och Ezzamel (1982) och Dent (1985) går längre i sin kritik av
teorin. De framför invändningar mot riktningen på sambanden mellan t
ex situationsvariabler och struktur. De påpekar också att sambanden
mellan de situationsberoende delarna kan vara ömsesidiga, t ex kan det
vara så att företag som är effektiva satsar på utveckling av ekonomisystem och/eller organisationsstruktur. Dessutom för Dent och
Ezzamel in strategier som ytterligare en del. De formulerar en modell
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där ömsesidig kausalitet föreligger mellan omgivning, strategi,
struktur, ekonomisystem4 och effektivitet.

Contingent variables
(e g technology,
environment)

Organizational design
(e g shape,
centralization,
interdrpen enries)

Type of accounting
information system
(e g technical and
behavioural
characteristics)

Organizational
effectiveness

Figur 2:3

A simple linear framework for Accounting Information System (AIS)
design (Otley, 1980, s 420)

Trots den omfattande kritiken mot den situationsanpassade teorin anser
dock Macintosh (1987, s 160) att den kan användas för att formulera en
heltäckande begreppsapparat när det gäller utveckling och användning
av ekonomisystem. Bamberger (1980, 1983), som har utgått ifrån den
situationsanpassade teorin i sina studier av relationer mellan
organisationers omgivning och olika typer av planering, menar också
att teorin är lämplig att använda, inte minst när mindre företag skall
studeras.
I föreliggande studie refererar vi bl a till vissa resultat som
framkommit i studier som har en situationsanpassad utgångspunkt.
Resultaten berör variabler som kan förklara varför det finns
variationer i utformning och användning av ekonomisystem.

4Egentligen MIS
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2.2

Beslutsfattande - teori och tidigare
empiriska studier

Den traditionella ekonomiska teorin förutsätter att individer handlar rationellt. Handlandet innebär att individen först klargör målen för det
beslut som skall fattas. Därefter identifieras alla tänkbara handlingsalternativ så att konsekvenserna av varje handlingsalternativ kan fastställas. Slutligen väljs det handlingsalternativ som ger högst måluppfyllelse5. Denna bild av beslutsprocessen är karaktäristisk för tankegångarna bakom "the economic man". Den rationella beslutsprocessen
har ofta använts som tankemodell för att analysera beslutsfattande.
"Idealbilden" skiljer sig dock på flera sätt från hur beslut faktiskt fattas
i företag, vilket medfört att antaganden om det rationella
beslutsfattandet sedan länge har kritiserats (jfr t ex Cyert & March,
1963). Kritiken har inriktats mot att det inte är troligt att en individ
kan bedöma den förväntade nyttan av ett alternativval, eftersom detta
innebär ett komplext kalkylerande av egna och andras handlingar och
utfall av handlingar (Simon, 1971). Empiriska iakttagelser av
beslutsfattande har medfört att den fullständiga rationaliteten i
beslutsteorin har övergetts till förmån för en begränsad rationalitet.
Den innebär att endast ett begränsat antal handlingsalternativ
analyseras. Beslutsfattaren kan inte klargöra konsekvenserna av de
kända handlingsalternativen. Därför ersätts optimering av satisfiering.
Man ayslutar sitt sökande när ett "nog bra" alternativ har identifierats.
Beslutsprocessen ayslutas därför i regel långt innan det "bästa"
handlingsalternativet identifierats. Skälet är oftast tids-, kunskaps- och/
eller kostnadsrestriktioner (ibid).
March och Olsens modell (1976, s 26 f) för beslutsfattande står i
motsats till den rationella beslutsprocessen ."The Garbage Can" ser ett
beslut som resultat av flera "strömmar" i ett företag. "Strömmarna"
består av problem, lösningar, deltagare och valmöjligheter. Processen
innebär att "strömmarna" möts vid t ex ett sammanträffande genom en
öppen diskussion mellan deltagarna. Lösningen på problemen kan
genom dessa sammanträffanden uppstå av en ren tillfällighet utan att
problemen formulerats på förhand, eftersom deltagarna undermedvetet
har lösningar på andras problem. Beslut fattas när lösning, problem och
deltagare möts. Beslutsprocessen karaktäriseras således mer av ett
intuitivt än ett rationellt beslutsfattande.

5 Se Simon (1959) för analysgången vid rationellt beteende
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Danielsson och Malmberg (1979) kritiserade också de beslutsperspektiv
som innefattas i "the administrative man" och pekar på några brister.
De anser bl a att alltför stor vikt läggs vid val av alternativ och menar
att det är för enkelt eller rent av missvisande att uppfatta beslutsfattande
som en avgränsad handling av en person eller grupp av personer vid en
viss tidpunkt. En mer nyanserad beskrivning av beslutsfattandet är att
se det som en utdragen process i stället för en aktivitet vid en enda
tidpunkt. Beslutsprocessen inkluderar då även förberedelsefasen för
beslutsfattande och genomförande av beslut.
Kritik mot det rationella handlandet framförs även av Brunsson (1985).
Han ifrågasätter antaganden om rationalitet som berör kopplingen
mellan beslut och efterföljande handlingar. Brunsson argumenterar i
likhet med Danielsson och Malmberg för en mer handlingsorienterad
beslutsteori där genomförandefasen betonas. En handlingsorienterad
beslutsprocess skiljer sig från en rationell genom att inga mål
formuleras i förväg, få alternativ analyseras och hänsyn tas endast till
positiva konsekvenser av valda handlingsalternativ. Valet av handlingsalternativ är ingen slutprodukt utan ett steg mot handling. Andra
antaganden som Brunsson också kritiserar är sekvensen, om att
utförande föregås av beslut som föregås av beslutsprocessen, och
kausaliteten, dvs om beslut nödvändigtvis orsakar utförande.
Det finns många forskare som beskrivit hur beslutsprocesser går till i
företag och organisationer, men empiriska studier som berör beslutsprocesser i mindre företag är ovanligare. Selie (1982), som har
studerat 5 verkstadsföretag med mindre än 20 anställda, menar att
beslutsfattande i dessa företag kännetecknas av "anpassad rationalitet"
vilket innebär att
* mål väljs efter de medel som finns att tillgå
* mål och medel väljs samtidigt
* målen utvecklas och revideras kontinuerligt.
Företagets struktur, miljö och företagsledaren påverkar beslutsprocessen i små företag (ibid). Företagsledaren är en central person
vars tidigare erfarenheter och egenskaper påverkar beslutsprocessen
och strukturen är uppbyggd kring företagsledaren. Beslutsprocessen
karaktäriseras av "one man show" därför att företagsledaren har
överblick över verksamheten och personlig kontakt med anställda.
Företagsledaren utgör "navet" i företaget där all information samlas.
Besluten karaktäriseras därför av snabbhet och flexibilitet.
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Rice och Hamilton (1979) gjorde intervjuer med företagsledare i 45
företag där antal anställda varierade mellan 1 och 190. De konstaterar
att företagsledare i mindre företag är mycket informella i sitt beslutsfattande. Företagsledarna har ibland en dålig uppfattning om hur
omgivningen påverkar företagen. Målen är ofta vaga och
beslutsfattandet kortsiktigt. Utvärdering av alla kända alternativ är
otänkbart. Därför karaktäriseras beslutsfattandet i mindre företag av ett
sökande efter praktiska tillfredsställande lösningar på problemen. Den
empiriska studien beskriver även de faktorer som företagsledare i
mindre företag tar hänsyn till i samband med beslutsfattandet. Tre eller
fler beslutsfaktorer används i 85 clo av besluten. Det genomsnittliga
antalet faktorer var 4,3. Det kan dock uppmärksammas att beslutsfaktorerna inte är desamma för företagsledarna även om besluten är
likartade. Resultaten visar också att många beslut fattas utifrån
"gissningar", "intuition" och "erfarenhet". Anledningen till detta är
enligt Rice och Hamilton att företagsledare i mindre företag, jämfört
med de i större, är involverade i beslut på fler nivåer och därför fattar
beslut av skiftande karaktär, vilket skapar en komplex situation som
försvårar användande av kvantitativa analystekniker.
Vid en litteraturgenomgång om beslutsfattande i mindre företag konstaterade även McGrail (1978) att i jämförelse med större företag
karaktäriseras beslutsfattandet i mindre företag ofta av en begränsad
mängd information och att besluten grundar sig på företagsledarens
personliga erfarenheter.
Informationsteknologins betydelse som stöd för företagsledningens beslutsfattande studerades av Raymond (1982). Han jämför företag, med
mellan 20 och 250 anställda, som har respektive inte har ADB-stöd.
Resultaten visar att företagsledare i företag med ADB-stöd är något
mer tillfredsställda med informationen än företagsledare som inte har
ADB-stöd. Att skillnaden i tillfredsställelse inte är stor förklaras med
beslutsprocessen hos företagsledare i mindre företag. Dessa fattar
många olika typer av beslut som gör det omöjligt att vara "rationell" i
beslutsfattandet. Detta kan vara en förklaring till att företagsledare i
mindre företag i lägre grad än de i större företag stödjer sitt
beslutsfattande på information från datorbaserade informationssystem.
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Information - teori och tidigare
empiriska studier

2.3

Enligt Mintzberg (1973) mottar företagsledare information från extuna och interna källor. I sin roll, som informationsspridare, talesman
och strategiker, för företagsledarna informationen vidare inom och
utom företagen (figur 2:4).
Extern information
frän t ex
redovisningskonsulter,
fackföreningar och
andra företagsledare

Intern information
frän anställda i
företaget

Företagsledaren
som ett nav

Företagsledaren som
informationsspridare,
Information till anställda
Figur 2:4

Företagsledaren som
talesman
Information till externa
intressenter

Företagsledaren som
strategiker
Information för t ex
planering

Företagsledaren som företagets nav (Bearbetning av Mintzberg, 1973, s
72)

Vad innefattar begreppet information? Den mest allmänna definitionen
kommer enligt Mason och Mitroff (1973) från filosofin där information är kunskap som bidrar till ett effektivt handlande. Ett
informationssystem måste, för att tillgodose kravet på kunskap för
effektivt handlande, ta hänsyn till;
" a PERSON of a certain PSYCHOLOGICAL TYPE who faces a PROBLEM
within some ORGANIZATIONAL CONTEXT for which he needs
EVIDENCE to arrive at a solution (i.e., to select some course of action) and
that the evidence is made available through some MODE OF
PRESENTATION." (Mason & Mitroff, 1973, s 475)

I citatet identifieras nyckelvariabler som är viktiga att beakta vid
studier av informationssystem. Stora krav ställs t ex på konstruktörer
av ekonomisystem eftersom de måste ta hänsyn till att företagsledare
behöver information som passar hans/hennes personlighet och inte
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konstruktörens. Hänsyn mäste tas till vilken typ av information som
företagsledaren föredrar och i vilken form informationen skall
presenteras. Företagsledaren behöver också information som är lämplig
för den typ av problem som skall lösas vilket kräver att konstruktören
kan anpassa systemen så att de kan producera information för att lösa
olika typer av problem uppkotrunna i skilda situationer.
2.3.1

Informationens form

Mason och Mitroff (1973) menar att informationens form kan vara
personlig och/eller opersonlig. Den personliga informationen
presenteras i muntlig form medan den opersonliga presentationsformen
representeras av t ex skriftliga rapporter. Mintzberg (1973) gör en
liknande indelning. Han skiljer mellan muntlig respektive skriftlig
information. I en studie av 5 företagsledare i större företag (Mintzberg,
1973, s 105) konstateras att företagsledarna ägnar 80% av arbetstiden åt
muntlig verksamhet t ex formella och informella samtal med olika
intressenter. Enligt Mintzberg överensstämmer resultaten med resultat
från Chorans studier (genomförda 1969) av mindre företag. Liknande
resultat framkommer även i andra studier där företagsledare i mindre
företag studerats (t ex Deeks, 1976 och Sot.lie, 1982).
Selie (1982, s 74) fann att företagsledare i mindre företag använder
väsentligt mer tid på att hantera muntlig information än skriftlig. Detta
gäller även frågor som berör framtiden. Resultaten visar också att företagsledare i de nyetablerade företagen mottar skriftlig information i betydligt lägre utsträckning än övriga. Mycket av den skriftliga informationen som företagsledarna erhåller kastas omgående i papperskorgen. Den skriftliga information, som läses eller arkiveras, kännetecknas av att företagsledaren känner aysändaren personligen eller att
informationen är inriktad på företagets aktuella situation samt att informationen oftast överlämnas personligen.
Liknande resultat visar en engelsk surveyundersökning av 235 företagsledare i 50 mindre företag inom träindustrin (Deeks, 1976, s 158). Där
framkommer att företagsledare ägnar mer än hälften av arbetstiden åt
att lämna och motta muntlig information. Deeks betonar därför vikten
av företagsledarens personliga kontakter och förmågan att vara
mottaglig för muntlig information från miljön.
Indelning av information i hård och mjuk är ett annat sätt att
klassificera information beroende på dess form. Häckner (1985, s 50),
som studerat tre medelstora företag, karaktäriserar hård information
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som sådan som kan kvantifieras och bearbetas statistiskt. Hård
information kan uttryckas i form av koder, symboler och siffror. Den
kan med fördel uttryckas grafiskt. Information som erhålls från
ekonomisystem kan betecknas som hård. Vid en sammankoppling av
informationstyp och beslutsmodell förefaller hård information mycket
lämplig vid användning av en rationell modell för beslutsfattande.
Datorteknologins utveckling har inneburit att möjligheter till att få
tillgång till hård information ökat. Detta innebär dock nödvändigtvis
inte att ökad tillgänglighet till information medför bättre beslut. Enligt
Feldman och March (1981) samlar företag betydligt mer information
än vad som används vid beslutsfattande och trots detta efterfrågas mer
information. Kopplingen mellan information och beslut är svag.
Mycket av den information som samlas in har liten relevans eller
används endast för att bekräfta redan fattade beslut. TollgerdtAndersson (1989) menar att det finns ett gap mellan subjektiv tilltro till
den egna förmågan och den faktiska kvaliteten i beslutet. Detta gap ökar
med ökad information (figur 2:5).
Beslutskvalitet

Subjektiv
kvalitet
Objelctiv
lcvalitet
Informationsmängd
Figur 2:5

Skillnad mellan faktisk och upplevd beslutskvalitet (Tollgerdt Andersson, 1989, s 186)

Mjuk information lämpar sig företrädesvis för verbal eller bildmässig
framställning och kan också karaktäriseras som personanknuten och
subjektiv (Häckner, 1985). Den beskrivs som
"kvalitativ och består bl a av visioner, idéer, föreställningar och värderingar
(engelska values) som är påverkade av traditioner och normer (företagets/aktörernas historia respektive erfarenheter). Den mjuka informationen ayser
komplex av helheter och innefattar mentala helhetsbilder av verkligheten".
(Häckner, 1985, s 53).

Häckner (1985, s 213) fann att företagsledningen använder sig av olika
typ av information beroende på vilken strategisk situation som företaget
befinner sig i. I defensiva situationer som t ex karaktäriseras av
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lönsamhetsproblem och där åtgärder som personalnedskärningar är
aktuella används med förkärlek hård information. I offensiva
situationer däremot, när beslut skall fattas om att t ex satsa på nya
marknader, föredrar företagsledningen mjuk information. I dessa
situationer, som berör framtida utveckling, passar mjuk information
väl in då denna innefattar mentala helhetsbilder av verkligheten.
Som tidigare nämnts kan den information som ekonomisystem generar
karaktäriseras som hård och dessutom är det vanligt att företagsledare
mottar den i skriftlig form. Det förekommer även att företagsledare i
muntlig form, t ex via ekonomiansvarig, mottar information från ekonomisystem.

2.3.2

Informationskällor

Framgångsrikt företagsledande kräver att företagsledaren är välinformerad för att kunna utgöra företagets "nav". För företagsledaren nödvändig information kan hämtas från olika källor. Earl och Hopwood
(1980, s 5) utgår från officiell/icke officiell information å ena
sidan och rutinmässig/icke rutinmässig information å andra sidan.
Vid kombination av dessa källor skapar de en fyrfältsmatris (fig 2:6).

Officiell

Rutinmässig

Icke rutinmässig

information

information

Ekonomiska rapporter

Specialinformation som t
ex uppföljning av budget
och lönsamhetsanalys per

Egentillverkade underlag
som t ex "svarta böcker"
och "bra att ha mappar"

produkt
"Djungeltelegrafen" som t
ex affärsluncher och
sammanträffande i
korridorer

information
Icke officiell

information
Figur 2:6

Den blandade informationsprocessen (Earl & Hopwood, 1980, s 5
bearbetning)

Officiell rutinmässig information som erhålls från ekonomisystem betraktas som väsentlig, objektiv och ifrågasätts sällan. Specialinformation
från ekonomisystem som är officiell och icke rutinmässig ses också som
en viktig del i företagets informationsflöde. Beslutsfattande kräver
ibland en sidoordnad och nedåtriktad kommunikation som det officiella
ekonomisystemet har svårt att tillgodose. Eftersom specialinformation
är mindre formell och strukturerad kan den vara ett hjälpmedel för att
styra "med" istället för "över". Denna typ av information är också en
hjälp för företagsledningen att hålla sig "å jour" när inte de
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rutinmässiga ekonomiska rapporterna avbildar verkligheten. Den icke
officiella informationen som kan vara rutinmässig eller icke
rutinmässig får dock inte underskattas. Den rutinmässiga informationen
av icke officiell karaktär tillgodoser lokala behov som det officiella
ekonomisystemet inte täcker in. Argyris (1977) menar att denna typ av
information ofta representerar den aktuella verkligheten och ger
konkreta beskrivningar av unika situationer. Den är mycket attraktiv p
g a sin enkla struktur (Earl, 1978). Företagsledningen förlitar sig också
till stor del på intern information som är icke officiell och icke
rutinmässig. Denna typ av information sprids snabbt, är nyanserad och
kvalitativ. För att få tillgång till informationen kan företagsledningen
med aysikt t ex sätta sig vid ett visst kaffebord. Vilken typ av
information som är av störst betydelse är viktigt att uppmärksamma när
beslutsprocessen i mindre företag studeras.
Mintzberg (1973, s 67) gör en annan indelning av informationskällor
(fig 2:4). Han utgår från om informationen erhålls externt eller
internt. Ur företagsledarens synvinkel klassificeras information som
förmedlas av de anställda som intern medan information som erhålls
från individer eller organisationer utanför företaget benämns extern.
Den information som företagsledaren erhåller från ekonomisystemet
kan i större företag klassificeras som intern. Situationen i mindre
företag är dock ofta annorlunda. Det är mycket vanligt att dessa företag
utnyttjar extern hjälp från t ex konsulter (jfr t ex Bohman & Boter,
1984, s 193). Ekonomisystemen finns då helt eller delvis utanför
företagen och den information som företagsledarna erhåller från
ekonomisystemen klassificeras enligt Mintzberg som extern
informationskälla. Vi tolkar det som att informationen finns internt
men sammanställningen i form av t ex skriftliga ekonomiska rapporter
sker externt.
I en surveystudie av mindre företag i Quebec konstaterade Raymond
(1985) att informationskällans belägenhet har betydelse för företagsledarnas tillfredsställelse med ekonomisystemen. Resultaten visar på skillnader mellan företag som själva handhar sitt ekonomisystem och de
som anlitar redovisnings/servicebyrå. I företag där ekonomisystem
finns internt är sofistikeringsgraden högre än hos företag som anlitar
extern hjälp. Forskningsresultaten visar också att användarna av
systemen är mer tillfredsställda och har mer nytta av informationen om
ekonomisystemen finns internt i företagen. Möjligheten att få snabb
tillgång till information via persondatorer ökar också tillfredsställelsen
och användningen av ekonomisystemen. Detta stödjer tidigare liknande
forskningsresultat från större företag (Dickson, Senn & Chervany,
1977) som visar att "chefer" föredrar att använda interaktiva system.
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Även Lucas (1981) fann att användare har mer positiva attityder till
interaktiva system än till andra typer av system.
I vilken omfattning som extern information i form av t ex service- och
rådgivningstjänster utnyttjas beror enligt Solem (1986) på tre huvudfaktorer nämligen företagsledaren, företaget och företagets handlingsmiljö. Företagsledarens behov av service och rådgivning delar Solem
upp i objektiva, erkända, och uttryckta behov. De objektiva behoven är
inte beroende av företagsledarens subjektiva värderingar utan bestäms
av företagets egna resurser i förhållande till de krav som ställs på
företaget. Erkända behov är sådana som företagsledaren själv ser och
uttryckta behov innebär att behoven kan artikuleras. Företagsledarens
problemuppfattning, värdering och sätt att fatta beslut bestämmer de
erkända och uttryckta behoven som i sin tur påverkar efterfrågan på
service- och rådgivningstjänster.
Företagsledares preferenser för olika informationskällor har
undersökts av Welsch och Young (1982). De konstaterar att vissa
företagsledare är omedvetna om tillgängliga informationskällor, medan
andra är medvetna om dessa men misslyckas med att utnyttja dem.
Utifrån gjorda observationer kopplas val av informationskällor till
företagsledarnas personlighetsdrag. De viktigaste personlighetsdragen
som studeras är företagsledarens uppfattning om sin egen möjlighet att
kontrollera situationen samt ledarens självkänsla, risktagande, rigiditet
och ekonomiska optimism. Resultaten av deras enkätundersökning visar
att företagsledare med hög uppfattning om sin förmåga att kontrollera
situationen använder fler informationskällor. Företagsledare med hög
självkänsla utnyttjar färre professionella informationskällor för att få
råd inför viktiga beslut än företagsledare med låg självkänsla som ofta
söker externa råd för att öka sina kunskaper inom olika områden.
Riskbenägna företagsledare föredrar personliga informationskällor,
som t ex vänner och grannar, även om de borde söka andra källor för
att få relevant information. Det finns en korrelation mellan rigida
företagsledare, som saknar anpassnings- och variationsförmåga, och
professionella, personliga samt institutionella informationskällor.
Företagsledare med behov av strukturering söker ofta professionell och
institutionell hjälp för att skapa mönster i informationen. Personliga
informationskällor kan med fördel användas i dessa sammanhang.
Skriftliga informationskällor utnyttjas däremot av optimistiska
företagsledare. Beteendet i samband med beslutsprocessen hos denna
typ av företagsledare påminner om antaganden bakom "the economic
man" där genomgång av skriftlig information är en mycket viktig del i
beslutsprocessen.
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2.3.3

Skillnader i informationsanvändning mellan olika
individer

Att samla information från ekonomisystem kan vara ett sätt att reducera
osäkerhet i samband med beslutsfattande. På vilket sätt används
information av olika individer och hur påverkas beslutsfattandet? Vi vet
att individer är olika bl a beroende på personliga egenskaper, vilket
också innebär att deras sökande efter och användande av information
varierar. Mänga tidigare teoretiska och empiriska studier berör det sätt
på vilket individer kombinerar och strukturerar information för olika
syften. I dessa sammanhang används ofta begreppet kognitiv stil.
Innebörden i begreppet skiftar mellan olika forskare vilket gör det
svårt att jämföra studierna. Kognitiv stil kan t ex definieras som en
individs karaktäristiska sätt att fungera vid perceptuella och
intellektuella aktiviteter (Doctor & Hamilton, 1973).
Doctor och Hamilton var också bland de första att använda begreppen
"hög-" och "låganalytisk" kognitiv stil. I flera studier som utgått från
dessa begrepp används experiment för att undersöka kognitiv stil och
utseende på rapporter. Resultaten visar att personer som anses vara
"höganalytiska" föredrar strukturerad aggregerad information,
exempelvis den information som erhålls från ekonomisystem.
"Låganalytiska" personer föredrar rådata (Doctor & Hamilton, 1973,
Benbasat & Dexter, 1979). Dessa resultat tyder på att beslutsfattarnas
kognitiva stil har betydelse vid användning av ekonomisystem.
Andra forskare (t ex Huysmans, 1970, Mock m fl, 1972 och Zmud,
1979) gör en annan indelning av individers kognitiva stil. De utgår från
begreppen "heuristic" eller "analytic" beroende på hur individer använder information och hur skillnader i användning påverkar deras beslut
och handlingar. Heuristikerna är sådana personer som inte utvecklar
planer för att samla, lagra och använda olika typer av information, utan
använder informationen på ett intuitivt sätt. De förlitar sig på analogier
med tidigare liknande kända problem och söker hellre satisfierande än
optimala lösningar. Även om det tycks som om de verkar osystematiska
i sitt handlande så är de ofta nöjda med rådande omständigheter6.
Analytikerna kan karaktäriseras som motsatsen till heuristikerna. De utvecklar planer för sin informationshantering och föredrar kvantifierbara data framför icke kvantifierbara. De utnyttjar också många externa kontakter (Landström, 1987, s 214). Vidare använder analytiker
information och datorer i större utsträckning än heuristiker
(Vasarhelyi, 1977). Heuristikerna å sin sida fattar beslut snabbare och
6Jämför Rice & Hamilton 1979 om beslutsprocessen i mindre företag
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uttrycker ofta ett visst missnöje med att informationssystem är för
rigida. Resultaten av ovanstående studier, där alla utom Landström
använt experiment i sina undersökningar, tyder på att individer med
olika kognitiv stil föredrar olika typer av ekonomisystem. Analytikerna
med sina preferenser för kvantitativa data samt deras strukturerade och
rationella arbetssätt bör föredra att använda de officiella
ekonomisystemen medan heuristikerna, vilka agerar mer intuitivt, bör
föredra annan typ av information än den som produceras av
ekonomisystem.
I en serie av experiment utförda av forskare vid University of
Minnesota, "Minnesotaexperimenten", undersöktes hur datorstödda
ekonomisystem inverkar på beslutsfattande. I en del av dessa
experiment studeras också kognitiv stil och typ av information7.
Resultaten av experimenten tyder på att det finns bevis, om än svaga
sådana, för att kognitiv stil på något sätt inverkar på hur information
används. Chervany och Dickson (1978) menar dock att det inte är den
kognitiva stilen utan uppgiftens karaktär som avgör vilken typ av
information som föredras. Otley och Dias (1982) drog samma slutsats
utifrån experiment som berör användning av aggregerad information.
Macintosh (1987, s 105) konstaterar efter en omfattande genomgång av
forskning som berör individers användning av information i samband
med beslutsfattande att det verkar rimligt att informationssystem bör
anpassas till den kognitiva stilen hos beslutsfattare. Detta är dock inte så
enkelt som det låter, eftersom den kognitiva stilen i praktiken varierar
mycket. Dessutom är resultaten från forskning kring kognitiv stil och
användning av information motsägelsefulla (ibid) men det betyder inte
att kognitiv stil är utan betydelse för informationsanvändning (Libby &
Lewis, 1982). En förklaring kan vara att det är svårt att studera
kognitiv stil (Vasarhelyi, 1977). En annan förklaring är att olika
undersökningar använder olika begrepp för kognitiv stil (Zmud, 1979)
och att det råder inkonsistens mellan de skilda experimenten
(Macintosh, 1987, s 105).
Keen och Bronsema (1981) anser att forskning kring kognitiv stil är
för begränsad och föreslår att som utgångspunkt använda Jungs
typologi som de anser ger en mer komplett bild av företagsledaren. I en
studie undersöker de olika yrkesgruppers personlighet. Resultaten av
deras undersökning visar att det finns skillnader i personlighet mellan
olika yrkesgrupper. Företagsledare i mindre företag har en
personlighetsprofil som skiljer sig från t ex den för avdelningschefer i
7T ex Benbasat & Schroeder 1977, Chervany & Dickson 1974 och 1978
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större företag (ibid). Dessa skillnader kan härledas till att kraven på
chefer i företag av olika storlek varierar. Av undersökningen framgår
också att systemkonstruktörer och systemanvändare har olika personlighetsprofil vilket t ex kan innebära att konstruktörerna utformar
system utifrån sin personlighet som i vissa fall inte överensstämmer
med användarnas. Detta kan vara en förklaring till att ekonomisystem
inte används effektivt.
Boland (1979) menar att konstruktörer och användare av ekonomisystem utgår från olika perspektiv. Konstruktörerna tillämpar ett
"utifrånperspektiv" som innebär att användarna betraktas som passiva.
Användarna har däremot ett "inifrånperspektiv". De har som utgångspunkt att styra med hjälp av den information som erhålls från ekonomisystem. Boland anser att det är viktigt att både inifrån och utifrånperspektivet beaktas vid utformning av ekonomisystem. Vidare menar
han att användarna uppfattar sin omgivning som komplicerad och ser
användning av information som ett sätt att skapa mening. Detta innebär
att beslutsproblem sätts i ett sammanhang. Meningsskapandet leder till
att individen förstår situationen. Boland anser det viktigt att
systemkonstruktörer inte tar meningsskapandet för givet för det är då
som en kombination av beslutsfattaren och beslutsproblemet ses ur ett
rationellt perspektiv.
Mason och Mitroff (1973) anser att det är viktigt att informationssystem kan anpassas till alla typer av människor. De framhåller även att
hänsyn måste tas till den typ av problem som finns i företagen.
Informationssystem är oftast konstruerade för att lösa problem kring
den operativa styrningen (jfr Anthonys indelning 1965, s 5). Systemen
passar därför inte för att lösa problem som t ex berör den strategiska
styrningen.
Andra forskare har inte utgått från kognitiv stil och personlighet utan
istället studerat i vilken utsträckning t ex ålder, utbildning och tidigare
erfarenhet har betydelse vid användning av information. Några av dessa
studier visar motstridiga resultat. T ex visar forskningsresultat från studier gjorda i större företag att äldre personer är mindre nöjda med
ekonomisystem (Lucas, 1976, s 61) och använder interaktiva system i
mindre utsträckning än yngre personer (Schewe, 1976). Dessutom är
personer med högre utbildning mindre nöjda (Lucas, 1978) och
använder ekonomisystem i mindre grad än personer med lägre utbildning (Lucas, 1975, s 84). I mindre företag har det dock inte kunnat
beläggas att vare sig ålder eller utbildning har betydelse för hur
information från ekonomisystem används (Raymond, 1985).
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Beträffande anställningstidens betydelse för tillfredsställelse och utnyttjandegrad av ekonomisystem sammanfaller forskningsresultat gjorda i
större och mindre företag. Maish (1979) och Schiller (1987), som båda
studerade större8 företag konstaterar att personer med lång anställningstid i företaget tenderar att vara mindre nöjda med ekonomisystemen. Werner (1974) visar också att personer med längre anställningstid har lägre utnyttjandegrad av informationssystem än personer
med kortare anställningstid. På basis av en omfattande surveyundersökfling i mindre företag konstaterar även Raymond (1985) att anställningstid har betydelse för tillfredsställelse och utnyttjandegrad.
Resultaten överensstämmer med ovan refererade studier gjorda i större
företag. Anledningen till att personer med längre anställningstid har
lägre utnyttjandegrad är enligt enligt Raymond att de har ett utbyggt informellt kontaktnät där information samlas, som till en viss del ersätter
information från ekonomisystem.
Resultaten av ovan refererad forskning tyder på att individuella egenskaper är viktiga när det gäller vilken information som används vid
olika typer av beslutsfattande. Individernas egenskaper har säkerligen
också betydelse vid ekonomisystems utformning och användning.
2.3.4

Informationsanvändning i olika situationer

Information används inte bara på olika sätt beroende på vem som är användare, utan också beroende på vilken situation som företag och företagsledare befinner sig i (jfr Hedberg & Jönsson, 1978). Thompson
(1971) och Ouchi (1979) betraktar företaget som ett "öppet system". De
identifierar skillnader i värderings- och styrningstekniker mellan företag. Thompsons idéer är utgångspunkt för Ouchis teori om administrativ styrning och framgång. Ouchi konstaterar att ekonomisystem
bara är ett av de kontrollinstrument som används i företag och att
användningen av olika kontrollinstrument varierar under skilda
omständigheter. Det behövs således olika typer av styrning beroende på
hur osäker den problemsituation är som företaget och företagsledaren
befinner sig i (fig 2:7).

8 Företagen är större jämfört med studieobjekten i vår studie
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Osäkerhet i problemsituation och kontrollinstrument (Ouchi, 1979, s
843, bearbetad).

Beteende- eller resultatstyrning är två renodlade sätt att styra företag
(ibid). Styrning av beteende (cell 3) innebär att de anställdas arbete
styrs av ett antal givna regler och om dessa följs kommer önskat utfall
att uppnås. Denna typ av styrning kräver att t ex någon person direkt
kan observera de anställdas arbete. Företagsledarens centrala roll i
mindre företag innebär ofta att han/hon har en viktig roll vid styrning
av beteende. Denna typ av styrning kräver stor kunskap om samband
mellan orsak och verkan. Genom att själv delta i den operativa
verksamheten kan t ex en företagsledare i ett mindre företag erhålla
denna kunskap.
Vid resultatstyrning (cell 2) däremot sker endast uppföljning av prestationer och här fyller ekonomisystem en viktig roll eftersom det här
finns information om det resultat som arbetet i företaget genererat.
Resultatstyrning är ett sätt att styra företaget när företagsledaren inte
själv deltar i den operativa verksamheten och därigenom inte kan
observera hur arbetet i företaget utförs. Denna typ av styrning innebär
att företagsledaren inte behöver ha samma kunskap om samband mellan
orsak och verkan som vid beteendestyrning. Om beteende- eller
resultatstyrning är lämplig att använda bestäms utifrån den
problemsituation som företaget/företagsledaren befinner sig i.
Beteendestyrning är tillräcklig i de fall där stor kunskap finns om vilka
åtgärder som leder till önskat resultat. När däremot möjligheten att
mäta utfall med hjälp av formella rapporter är stor är resultatstyrning
tillräcklig.
I de situationer där företagsledaren är säker beträffande utfall och har
god kunskap om vilka åtgärder som ger önskat resultat kan beteendeoch/eller resultatstyrning tillämpas. Beteende- och/eller resultatstyrning
(cell 1) kan väljas av ett företag som t ex tillverkar produkter vid
löpande band. Där har företagsledaren möjlighet att styra företaget med
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hjälp av att studera hur arbetet fortlöper och/eller genom att erhålla
rapporter om t ex producerad kvantitet.
När möjligheten att mäta utfall är stor samtidigt som kunskap om vilka
åtgärder som ger önskat resultat är liten är resultatstyrning med hjälp
av t ex rapporter från ekonomisystemet att föredra. I t ex ett företag
som säljer försäkringar är det svårt att observera säljarens beteende
men lätt att mäta resultatet och i dessa fall är resultatstyrning lämpligt
att använda.
Beteendestyrning anses mest lämplig att använda i situationer där det
finns liten möjlighet att mäta utfall men stor kunskap finns om vilka åtgärder som leder till önskat resultat. Om osäkerheten är stor
beträffande möjlighet att mäta utfall samtidigt som kunskaper om
resursomvandlingsprocessen är begränsade passar varken beteendeeller resultatstyrning. I dessa fall tillämpas sk "clan control" (cell 4).
Här används effektivitetsmått, som inte säger något om resultatet, men
som är accepterat som ett uttryck för effektivitet.
Genom att "byta ut" möjlighet att mäta utfall mot osäkerhet om konkurrenssituationen skapar Samuelson (1990a) en matris som beaktar
osäkerheten i omgivningen (figur 2:8).
Kunskap om resursomvandling
Stor
Osäkerhet om
konkurrenssituation

Figur 2:8

Liten

Stor High-tech-företag

Dataföretag

Liten Stabila skyddade
företag

Kunskapsföretag

Osäkerhet om konkurrenssituation och kunskap om resursomvandling
(bearbetad efter Samuelson, 1990a, s 10)

När osäkerhet om konkurrenssituation är stor och kunskaper om resursomvandling är stor (t ex i high-tech-företag) måste hög beredskap
hållas för förändringar i omgivningen samtidigt som hög produktivitet
är önskvärd. I dessa företag anser Samuelson att ekonomisystemen bör
kompletteras med system för insamling av extern information för att
snabbt ha möjlighet att reagera på förändringar som kan inverka på
konkurrenssituationen (jfr även Gordon & Miller, 1976).
I de fall där osäkerhet om konkurrenssituationen är stor och kunskapen
om vilka åtgärder som ger önskat resultat är liten, bör företagen
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försöka minska osäkerheten i konkurrenssituationen och utforma
ekonomisystem så att lämplig styrning av verksamheten erhålls. System
för insamlande av extern information kan bidra till att minska
osäkerheten i konkurrenssituationen och ett lämpligt ekonomisystem
innebär att resultatstyrning är möjlig att tillämpa (Samuelson, 1990a).
Styrningen blir relativt enkel och stabil i företag där osäkerheten om
konkurrenssituationen är begränsad samtidigt som kunskaper om
resursomvandlingsprocessen är stora. I dessa företag kan ekonomiska
mål upprättas och uppföljningen visar om vidtagna åtgärder medför
önskat resultat. I företag där kunskaper om resursomvandlingen är liten
(t ex kunskapsföretag) blir situationen mer komplex. Verksamheten blir
starkt beroende av medarbetarnas kunskaper och traditionell resultatstyrning är här olämplig (ibid).
En slutsats som kan dras ur Samuelsons tankegångar är att
informationssystem, t ex ekonomisystem, bör utformas så att de tar
hänsyn till den osäkerhet som råder angående konkurrenssituationen.
Graden av osäkerhet i beslutsfattandet bestäms av skillnaden mellan erforderlig och tillgänglig information (Galbraith, 1973, s 5). Det är
dock inte alltid så att ökad informationsmängd bidrar till bättre beslut.
Khandwalla (1977, s 664) menar att företag som befinner sig i
turbulenta miljöer, där önskade resultat är svåra att förutsäga, inte kan
motivera satsningar på komplexa informationssystem eftersom erhållen
nytta inte står i proportion till investeringskostnad. Han anser att det i
dessa situationer är bättre att styra på "gehör".
Hedberg och Jönsson (1978) menar att företag är för stabila och svarar
för sent på förändringar i omgivningen. Anledningen till detta är bl a
de informationssystem som finns i företagen. Höga investeringsutgifter
i informationsystem, starkt integrerade system och brist på experthjälp
gör att företagen inte har möjlighet att förändra systemen när
omgivningen förändras. Detta innebär att informationssystemen bidrar
till att filtrera bort relevanta varningssignaler. I dessa situationer blir
informationssystemen ett hinder i stället för en hjälp. Informationssystemen bör i stället vara flexibla. Helst bör de konstrueras för att
stimulera till förändring.
Sammanfattningsvis tycks det vara så att användning av information
från ekonomisystem varierar beroende på hur informationen
presenteras, vem som är användare och i vilken situation användarna
och företagen befinner sig.
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2.4

Ledarskap i mindre företag

Studier av ledarskap i mindre företag har ofta utgått från entreprenörsbegreppet. Det finns dock ingen klar och entydig bild av vad som innefattas i begreppet entreprenör (Churchill & Lewis, 1986). Det leder till
att en företagsledare enligt en definition betraktas som entreprenör men
inte enligt en annan. Gartner (1985) menar bl a att för att bli
klassificerad som entreprenör krävs att individen har startat ett nytt
företag inom ett område där ingen tidigare har arbetat. Garfield (1986)
anser dock att de som utvecklat en nisch eller strategi för att
tillfredsställa olika behov också kan betraktas som entreprenörer.
Andra forskare t ex Schumpeter (1934) betonar en innovatörs kreativa
aktivitet. Flamholtz (1986, s 42) gör en uppdelning mellan
entreprenöriella och professionella företagsledare. Att identifiera
marknadsnischer och utveckla produkter och tjänster är entreprenörens
främsta arbetsuppgifter medan en professionell företagsledare skaffar
resurser och utvecklar formella styrsystem. Företag som leds av
entreprenörer präglas av informalitet och brist på system medan
företag som leds av professionella företagsledare tenderar att vara mer
formella med krav på välutvecklade system och ett strukturerat arbetssätt (jfr Stewart,1983 och Flamholtz, 1983).
Vid genomgång av litteratur som berör entreprenörsskap är det vanligt
att författare ofta använder begreppet entreprenör utan koppling till innovationsprocessen eller nyetableringsfasen.
"The term entrepreneur, that is, a person in effective control of a
commercial undertaking, underlines the adaptive nature of managerial
processes in small firms."(Deeks, 1976, s 214)

Vi använder inte begreppet entreprenör i denna vida bemärkelse utan
talar i stället om företagsledare i mindre företag.
Vid studier av ledarskap i mindre företag har skilda utgångspunkter förekommit. Cunningham & Lischeron (1991) gör en indelning av
studier beroende på deras intressefokus. Olika inriktningar kan skönjas
p g a intresset för t ex, personliga egenskaper, hur företagsledaren tar
tillvara tillfällen samt det sätt på vilket ledaren handlar och styr (tabell
2:1).
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Tabell 2:1

Olika "skolors" sätt att beskriva företagsledaren (fritt översatt efter
Cunningham & Lischeron, 1991, s 47)

Företagsledarmodeller

Intresse- Antaganden Beteende Situationer
fokus
och skick-

"Great
Person
School"

Företagsledaren
har en inbyggd
skicklighet som
han eller hon är
född med

"Psychological
Characteristics
School"

Företagsledaren Företagsledahar unika attity- rens beteende
styrs av önder och behov
skan att tillfredsställa
behov

"Classic
School"

Företagsledaren Den kritiska
är innovatör
aspekten är
görandet i
stället för
ägandet

lighet

Företagsledarens intuition skiljer
honom/henne
från andra
individer

Intuitiv, en-

Nyetablerings-

vis, energisk
och självuppskattande

fas

Risktagande
och behov av
uppskattning

fas

kreativ och

Nyetableringsfas och tidig
tillväxt

upptäckande

Nyetablerings-

"Management
School"

Företagsledaren Företagsledaren Planerar orär organisatör
kan tränas i
ganiserar och
olika tekniker
följer upp

Tidig tillväxt
och mognad

"Leadership
School"

Företagsledaren
har förmåga att
anpassa stilen
beroende på
medarbetarna

Tidig tillväxt
och mognad

Företagsledaren Motiverande,
kan inte nå sina dirigerande
mål själv utan
och ledande
är beroende av
andra

"The Great Person School" och "The Psychological Characteristics
School" är båda inriktade på att studera personliga egenskaper och värderingar. Dessa skolor utgår bl a från att företagsledaren har vissa
inneboende egenskaper och värderingar som är svåra att förvärva
genom utbildning. "The Classic School" representeras av bl a
Schumpeter (1934) som kommit att framstå som den moderna
entreprenörsforskningens "fader". Begreppet entreprenör används i
snäv bemärkelse för att betona företagsledarens innovativa förmåga och
kreativitet. "The Management School" och "Leadership School" är
fokuserade kring ledningsfunktioner och ledarens roller. I "The
Management School" är tekniska aspekter på ledning viktiga och
utgångspunkten är att företagsledare kan tränas i teknikaliteter.
Företagsledning är en serie inlärda aktiviteter som fokuseras på att
utveckla företagsledare till rationella och analytiska individer. "The
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Leadership School" bygger på att en framgångsrik företagsledare måste
vara en individ vars viktigaste roll är att motivera, leda och dirigera
människor.
Cunningham och Lischeron (1991) menar att tillfredsställande
kunskaper om ledarskap i mindre företag inte uppnås genom att endast
utgå från en "skola" utan föreslår att ledarskap bör ses som en process
där varje "skola" bidrar med olika kunskaper. Kraven kan t ex variera
på företagsledare beroende på i vilken utvecklingsfas företaget befinner
sig. Liknande tankegångar framförs också av Greiner (1972) och
Flamholtz (1986). Greiner menar att ledningens inriktning, ledningsstil
och styrsystem måste anpassas till den utvecklingsfas som företagen
befinner sig i. Flamholtz anser att det ofta är problem för
företagsledare i entreprenöriella företag att ändra ledarskapet när
företag växer. T ex måste företagsledaren delegera arbetsuppgifter i
större utsträckning än tidigare (1986, s 196).
Adizes (1979, s 71) menar också att ledarens roll varierar beroende på
den utvecklingsfas som företaget finns i. Han anser att företagsledaren
måste fullgöra fyra roller nämligen; producerarens, administratörens,
entreprenörens och integrerarens. Produceraren är resultatinriktad och
har ett starkt behov av att slutföra arbetsuppgifter. För företagsledare i
mindre företag innebär producerarrollen att de är väl förtrogna med
verksamheten och ser till att produktion av varor och tjänster utförs effektivt. Administratören är välorganiserad, metodisk och noggrann.
Han/hon ser till att det finns bra rutiner och systematik i företagets administration. I den administrativa rollen ingår också ansvar för uppbyggnad av informationssystem som skall stödja beslutsfattandet i företaget. En vanlig syn på företagsledare i mindre företag är att de är
ointresserade av den administrativa rollen. Entreprenören är idésprutan
som driver fram företaget så att det kan anpassa sig till förändringar i
omgivningen och entreprenören analyserar företagets starka och svaga
sidor samt identifierar vilket agerande som är bäst med hänsyn till förändringar i omgivningen (ibid). Företagsledare i mindre företag förknippas ofta med entreprenörsrollen vilket kan bero pä att många
studier har koncentrerats till nyetablerade företag, där entreprenörens
roll är dominerande. Integreraren är samordnaren som ser till att
individuella mål harmonierar med företagets mål. I mindre företag är
denna roll inte lika central då det sällan är något problem att tydliggöra
företagets mål och att få individerna att arbeta mot målen och känna
samhörighet med företaget.
Varje roll är nödvändig och tillsammans är de tillräckliga för att uppnå
en bra företagsledning. I lite större företag är det dock oftast en alltför
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komplicerad uppgift för en individ att fullgöra alla fyra rollerna.
Därför behövs en ledningsgrupp som tillsammans utövar ledarskap. I
mindre företag är företagsledningen ofta koncentrerad till en eller ett
fåtal individer som måste fullgöra de olika rollerna för att företaget
skall bli framgångsrikt. Rollerna är dock inte lika omfångsrika som i
större företag och rollernas inbördes dignitet kan variera beroende t ex
på utvecklingsfas, typ av verksamhet och storlek. Det finns ju en
betydande storleksspännvidd även inom gruppen mindre företag. T ex
är det enligt Solem (1986) vanligt att företagsledare i större företag
ägnar förhållandevis stor andel tid åt ekonomiarbete, inköp och
marknadsföring jämfört med företagsledare i mindre företag som
använder stor del arbetstid till att delta i löpande verksamhet och
produktionsledning.
Den klassiska synen på den företagsledande rollen förutsätter att alla
människor har samma beteende och beaktar inte att olika individer
organiserar, planerar och kontrollerar på olika sätt. Stora variationer i
hur företagsledare planerar har observerats i empiriska studier i
mindre och medelstora svenska företag (jfr Bohman & Boter, 1984 och
Landström, 1987).
Utifrån en enkätundersökning och fallstudier identifierar Bohman och
Boter fyra planeringsstilar; rationell, administrativ, verksamhetsorienterad och tentativ. Stilarna kopplas visserligen till företagets karaktär
men företagsledaren är här en viktig förklaringsvariabel eftersom
hans/hennes centrala roll understryks i studien. Av resultaten framgår
också att det är företagsledaren som planerar och detta är särskilt
tydligt i de mindre företagen. Den rationella planeringsstilen
karaktäriseras av att formaliteter omger planeringsarbetet beträffande
systematik och dokumentation (jfr med administratörsrollen enligt
Adizes och antagandet om företagsledaren enligt "The Management
School"). En mer informell och spontan planering kännetecknar den
administrativa planeringsstilen och här är externt resursstöd i samband
med planering vanligt. Andra kännetecken hos den administrativa
planeringsstilen är kort framförhållning och att planeringsprocessen
inte har något egenvärde. Den verksamhetsorienterande planeringsstilen
innebär hög grad av informellt och spontant planeringsbeteende.
Kompetensbrist förekommer ofta i samband med tolkning av nyckeltal,
kalkylunderlag och budgeter. Den tentativa planeringsstilen innebär att
planeringen sker oregelbundet och i liten omfattning. Företagets
administration utförs oftast, i företag som kännetecknas av tentativ
planeringsstil, av ägaren eller någon närstående. Ägarens
arbetsbelastning är mycket hög och detta leder till att arbetsuppgifterna

57

måste prioriteras. Planeringen blir ett resultat av löpande handlingar
och planering som styrinstrument ersätts med handlande.
En annan empirisk studie som har haft företagsledare i mindre företag i
blickpunkten gjordes av Landström (1987). Studien berör utvecklingsförlopp och finansiellt handlande i 10 unga innovationsbaserade
företag. Av resultaten framgår bl a att beträffande planering kan de
flesta företagsledarna karaktäriseras som "skolboksplanerare" (jfr
antaganden om företagsledaren enligt "The Management School").
Planeringen baserar sig på riktlinjer som är vanliga i större företag och
som förutsätter en relativt stabil miljö och teknologi. I dessa företag får
planeringen en underordnad betydelse för beslutsfattande. Några
företagsledare i undersökningen karaktäriserades som "visionsplanerare". Dessa har en övergripande vision om företagets utveckling
som de kopplar besluten till. Den tredje typen av företagsledare som
urskildes var "ad-hoc planeraren". Dessa företagsledare planerar endast
vid behov, t ex då något speciellt har inträffat eller i samband med att
viktiga beslut skall fattas.
Av ovanstående resonemang framgår att företagsledarna inte kan behandlas som ett kollektiv med ett gemensamt arbetssätt.
Företagsledarnas skilda sätt att leda företag är viktigt att beakta när utformning och användning av ekonomisystem studeras.

2.5

Precisering av forskningsfrågor

Vid genomgång av litteratur som både berör mindre och större företag
har många tankar väckts hos oss som i förlängningen kan kopplas ekonomisystem i mindre företag. Utifrån den presenterade referensramen
kan tre övergripande forskningsfrågor ställas:
* Sam varierar faktorer som berör företags situation med
ekonomisystems utformning och användning?
* Sam varierar faktorer som kan kopplas till individer med
ekonomisystems utformning och användning?
* Sam varierar faktorer som kan kopplas till ekonomifunktionens struktur med ekonomisystems utformning och
användning?
De övergripande forskningsfrågorna preciseras genom att vi inom
varje huvudområde delar upp respektive fråga i ett antal delfrågor som
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skall vägleda vid datainsamling och analys. Företags situation berör
variabler för att beskriva företag såsom storlek, verksamhet, ålder och
ägarstruktur samt företagens konkurrenssituation. Huvudfrågan som
berör individnivån innefattar företagsledares egenskaper, utbildning,
erfarenhet, informationsanvändning, beslutsfattande samt ledarskap.
Ekonomifunktionens struktur innefattar ekonomisystems informationsteknologi och det sätt på vilket ekonomiarbete organiseras i företag.
2.5.1

Företags situation

Vid studier kring ekonomisystems utformning och användning i företag
har ofta större9 företag varit studieobjekt (t ex Schiller, 1987 och
Johansson, 1989). Företagsstorlek är en viktig aspekt att beakta i
samband med val av styrsystem (Greiner, 1972 och Flamholtz, 1986).
En allmän uppfattning är att mindre företag är lätta att överblicka
vilket kan ha betydelse vid ekonomisystems utformning och
användning. När företagen växer blir de svårare att överblicka utan
formell information och då ställs högre krav på företagens ekonomisystem. Eftersom vi inte gör någon longitudinell studie kan inte ett
enskilt företags tillväxt följas. Däremot kan vi dela in företagen i olika
storleksklasser för att se om eventuella skillnader finns mellan företag
av olika storlek relaterat till utformning och användning av
ekonomisystem. Inom gruppen mindre företag, enligt vår definition
sådana med mindre än 50 anställda, varierar antalet anställda. Utformas
och används ekonomisystem annorlunda i "större" företag än i
"mindre"? Delfrågan kan därmed preciseras på följande sätt:
* I vilken utsträckning sam varierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsstorlek?

Produktionsteknik är utgångspunkten i studier som berört företags organisationsstruktur (Woodward, 1965) alternativt uppgiven nytta av redovisningsrapporter (Schiller, 1987). Den senare undersökningen visar
att den uppgivna nyttan av rapporter varierade mellan tre studerade
företag med olika produktionsteknik. Woodward klassificerar företag
utifrån den totala tid som krävs för att framställa en enhet relativt den
tid som förflyter mellan varje producerad enhet. Möjligheten att mäta
variabeln produktionsteknik på detta sätt är för vår del begränsad,
eftersom företagspopulationen (jfr aysnitt 3.4.1) är stor. Vi inriktar
oss istället på att studera företags verksamhet och utgår från standard
för Svensk Näringsgrensindelning (SNI). Vi är dock medvetna om den
kritik som kan riktas mot verksamhetsbegreppets användbarhet
9 I förhållande till de företag som vi studerar
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eftersom det ibland kan vara svårt att entydigt hänföra företag till en
viss verksamhet. Det är dock intressant att se om skillnader finns
mellan t ex tillverknings-, handels- och serviceföretag ayseende
utformning och användning av ekonomisystem. Delfrågan formuleras
därför på följande sätt:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företags verksamhet?

Raymond (1985) konstaterar att företagens mognadsnivål har
betydelse för om ekonomisystemll upplevs som lyckade i mindre och
medelstora företag. Företagens mognadsnivå är en viktig aspekt vid val
av styrsystem enligt Greiner (1972) och Flamholtz (1986, s 180.
Greiner likställer mognadsnivå med företagets ålder och menar att bl a
åldern är en viktig faktor vid utformning av styrsystem. Vi är
intresserade av att se om äldre företag har mer välutvecklade ekonomisystem än yngre och om systemen i större utsträckning används som
hjälpmedel för styrning i äldre än i yngre företag. Delfrågan preciseras
således:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företags ålder?

I många mindre företag dominerar en ägare. Denna kan antingen vara
en juridisk eller en fysisk person. Kraven på rapportering från ekonomisystem kanske påverkas av om ägaren är en juridisk person.
Företaget ingår då i en större enhet (koncern) och en lägre grad av
självständighet följer ofta med detta. En anpassning av företagets ekonomisystem, efter de önskemål beträffande rapportering som finns hos
den ägande enheten, är vanlig. Vidare kan utformning och användning
av informationssystem, som t ex ekonomisystem, variera i företag som
ägs av en eller flera fysiska personer. Om ett företag ägs av många
fysiska personer ställs kanske högre krav på informationssystem för att
tillfredsställa ägarnas behov av information. Skillnader i ägarstruktur,
om ägaren/arna är juridiska eller fysiska personer alternativt om antalet
ägare varierar, kan ha betydelse för företagens ekonomisystem.
Delfrågan som både berör antal ägare och om företaget ägs av fysiska
eller juridiska personer formuleras enligt följande:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företags ägarstruktur?

10Hor operationalisering skett framgår ej
II Management Information System (MIS)
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Ett område som ofta studerats, åtminstone beträffande större företag,
är hur osäkerhet i omgivning inverkar på företags beteende (Burns &
Stalker, 1961 och Thompson, 1971). Vissa forskare hävdar att informationsbehov varierar beroende på den grad av osäkerhet som finns i
företags omgivning (Galbraith, 1972 och Khandwalla, 1977). Osäkerhet
i omgivningen kanske också betyder att informationsbehovet skiljer sig
åt mellan mindre företag? En typ av osäkerhet kan enligt Khandwalla
(ibid) och Gordon och Narayanan (1984) vara den konkurrenssituation
som företag befinner sig i. Frågan som kan vara relevant att belysa är
om företag som upplever stor konkurrens utformar och använder
ekonomisystem annorlunda än företag som anser sig mindre
konkurrensutsatta. Delfrågan preciseras därför enligt följande:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med upplevd konkurrenssituation?

2.5.2

Företagsledare/ledning

På senare år har forskare riktat uppmärksamhet mot kvinnor som företagsledare i mindre företag (t ex Welsch & Young, 1984 och Sundin &
Holmquist, 1989). Det har bl a framkommit att det finns skillnader
mellan kvinnor och män som företagsledare (Welsch & Young, 1984).
Hajba (1986) menar att kvinnor, p g a dåligt självförtroende, behöver
mer stöd i sin roll som företagsledare än män. Andra resultat visar
dock att skillnader mellan kvinnor och män som företagsledare i
mindre företag minskat under senare år (Birley, 1989). Kalleberg och
Leicht (1991) hävdar t o m att det inte finns några skillnader.
Ovanstående forskningsresultat är inte helt samstämmiga och därför är
det intressant att studera om det finns några skillnader mellan kvinnors
och mäns användning av information vilket också kan ha betydelse vid
ekonomisystems utformning och användning. Delfrågan formuleras
därför enligt följande:
* I vilken utsträckning sam varierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsledares kön?

Resultat från undersökningar i större företag visar att äldre individer
är mindre nöjda med ekonomisystem (Lucas, 1975) och använder interaktiva system i mindre utsträckning än yngre (Schewe, 1976). En förklaring kan vara att behov av att söka information för beslutsfattande är
mindre p g a företagsledarens livserfarenhet. Detta står i motsatsförhållande till att äldre företagsledare söker mer information för att fatta beslut och också behöver mer tid att fatta beslut än yngre (Taylor, 1975).
I mindre företag har Raymond (1985) inte statistiskt kunnat säkerställa
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att det finns skillnader i användning av ekonomisystem mellan yngre
och äldre företagsledare. Utifrån ovanstående resonemang ställs följande delfråga:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsledares ålder?

Individer med högre utbildning tenderar att vara mindre nöjda med
ekonomisystem (Lucas, 1978) och använder systemen mindre (Lucas,
1975). Raymond har dock inte, för chefer i mindre företag, statistiskt
kunnat säkerställa skillnader mellan chefers användning av
ekonomisystem beroende på utbildning. I svenska mindre och
medelstora företag samvarierar företagsledarens teoretiska utbildning
med förekomst av planering (Bohman & Boter, 1984, s 323). Av
studiens resultat framgår tydligt att förekomst av planering i företag
ökar med företagsledarens utbildning. Vår delfråga preciseras enligt
följande:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsledares utbildningsnivå?

Macintosh's (1987, s 36) undersökning visar att nyanställda chefer
oftare använder budgeter som styrinstrument under de första åren i
befattningen. Individer med stor erfarenhet tenderar att selektera
information mer effektivt (Werner, 1974), vilket kan bero på att
individer med stor erfarenhet söker information på ett annat sätt än de
med liten erfarenhet (jfr Hopwood, 1973). I mindre företag kunde inte
Raymond (1985) med hjälp av statistiska analyser säkerställa att chefers
erfarenhet, mätt som antal år i befattning, inverkar på användning av
ekonomisystem. Det är därför också intressant för oss att se om
erfarenhet har någon betydelse vid utformning och användning av
ekonomisystem. Delfrågan formuleras på följande sätt:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsledares erfarenhet?

Vi kan på basis av litteraturgenomgång konstatera att skilda individer
föredrar olika typ av information vilket kan kopplas till bl a kognitiv
stil. Analytikern tenderar att föredra information som erhålls ur planer
och som kan uttryckas i siffror. Hans/hennes sätt att fatta beslut sker på
ett strukturerat sätt och har en viss koppling till den klassiska
beslutsteorin. Besluten som fattas kan betraktas som tämligen rationella.
Heuristikernas beslutsprocess kännetecknas av sunt förnuft, intuition
och känsla. Han/hon förlitar sig på analogier från tidigare problem och
söker efter tillfredsställande lösningar. Besluten betraktas som intuitiva.
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De frågor som kan ställas är om analytiker som föredrar kvantitativ
information och arbetar strukturerat använder information från
ekonomisystem i större utsträckning än heuristikerna. Därför
preciseras delfrågorna på följande sätt:
* I vilken utsträckning sam varierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsledares sätt att fatta beslut?
* I vilken utsträckning sam varierar ekonomisystems utformning och
användning med företagsledares sätt att samla in och använda

information?

I samband med ledarskap urskiljer Adizes (1979) fyra roller. Alla
roller är nödvändiga för ett bra ledarskap, men mellan olika
företagsledare finns stora variationer beträffande vilken roll som är
mest framträdande. Vissa ser som sin huvudsakliga arbetsuppgift att
delta i den operativa verksamheten (producerarrollen), medan andra
främst anser att deras uppgift är att styra och leda företag
(administratörsrollen). Frågor som väcks är om skillnader i utformning
och användning av ekonomisystem finns i företag där företagsledarens
mest framträdande arbetsuppgifter varierar.
* I vilken utsträckning samvarierar utformning och användning av
ekonomisystem med företagsledares ledarskap?

2.5.3

Ekonomifunktionens struktur

Informationsteknologin är, enligt Raymond (1982), av betydelse för företagsledarens beslutsfattande. Hans resultat visar att företagsledare som
har datorstöd är mer tillfredsställda än de företagsledare som inte har
tillgång till datorstöd. Ekonomi är, som tidigare nämnts, den funktion i
svenska mindre företag som är mest datoriserad men det finns fortfarande företag som inte datoriserat några ekonomiska rutiner.
Redovisning är datoriserad i betydligt högre utsträckning jämfört med t
ex budget och kalkyler (Glader, 1989, s 18), vilket till stor del beror på
att redovisning är den del som är enklast att datorisera.
En annan viktig förklaring kan vara det sätt på vilket ekonomiarbete
organiseras i många mindre företag. Många anlitar konsulter för att
utföra en del av ekonomiarbetet, företrädesvis redovisning. Konsulter
hjälper företag att datorisera redovisning eftersom datorisering också
innebär en förenkling (tidsbesparing) av konsultens arbetsuppgifter.
Det är mindre vanligt att konsulter anlitas för att hjälpa företag med
kalkyler och budgeter, vilket delvis kan förklara varför
datoriseringsgraden för dessa rutiner är betydligt lägre. En annan
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viktig skillnad mellan ekonomisystemens delar är att uppbyggnaden av
budgeter och kalkyler i motsats till redovisning i större utsträckning
måste anpassas till varje enskilt företag. Detta gör att extern hjälp inte
är lika vanlig vid utformning av budgeter och kalkyler, vilket också
kan vara en bidragande orsak till att datoriseringsgraden här är lägre
än beträffande redovisning. Av ovanstående resonemang framgår att
datorteknologin, ayseende ekonomiska rutiner, varierar mellan mindre
företag. Vidare framgår att ekonomiarbete kan organiseras med eller
utan extern hjälp. Dessa båda faktorer kan vara viktiga för
ekonomisystems utformning och användning. Vi är intresserade av att
se om tillgång till datorbaserade system också innebär skillnader i
utformning och användning av ekonomisystem än om företagen inte har
tillgång till datorbaserade system. Vidare vill vi belysa huruvida extern
hjälp för att organisera ekonomiarbete medför att ekonomisystem får
högre eller lägre utformning och användning. Vi formulerar följande
delfrågor beträffande informationsteknologi och sätt att organisera
ekonomiarbete:
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företags informationsteknologi?
* I vilken utsträckning samvarierar ekonomisystems utformning och
användning med företags sätt att organisera ekonomiarbete?

2.5.4

Analysmodell - en sammanfattning av forskningsfrågorna

Vi har i ovanstående aysnitt, med utgångspunkt från bl a tidigare forskning formulerat forskningsfrågor som berör ekonomisystems utformning och användning. Forskningsfrågorna kan sammanfattas med hjälp
av en modell (figur 2:9), som är en stark förenkling av verkligheten,
men som belyser tidigare fört resonemang. Vi har ingen uppfattning
om hur de variabler som ingår i modellen samvarierar med varandra,
därför använder vi oss av en samspelsmodell som inte anger någon
riktning på förhållanden mellan olika faktorer. När vi relaterar
variablerna till ekonomisystems utforrnning och användning är det av
vikt att även beakta om det finns beroenden mellan de yttre variablerna
i analysmodellen. Därför är linjerna streckade mellan dessa variabler.
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Företags situation
Storlek
Verksamhet
Ålder
Ägarstruktur
Konkurrenssituation

Företagsledare/ledning
Egenskaper (kön, ålder)
Utbildning och erfarenhet
Informationsanvändning
Beslutsfattande
Ledarskap

Figur 2:9

Utformning och
användning av
ekonomisystem

Ekonomifunktionens
struktur

Redovisning
Budgeter
Kalkyler

Informationsteknologi
Sätt att organisera
ekonomiarbete

Analysmodell sammanfattad utifrån forskningsfrågorna

Vidare är det inte fråga om någon total förklaring, dvs det finns med
all säkerhet variabler som inte tas med i modellen som är av viss
betydelse. Genom modellen försöker vi dock lyfta fram de variabler
som vi enligt genomgång av teorier och tidigare empiriska studier
funnit vara väsentliga.
Tidigare i kapitlet refererade vi bl a till forskare som haft en situationsanpassad utgångspunkt vid studier av ekonomisystem. I flera av dessa
görs en indelning i situationsvariabler och design- eller strukturparametrar. Vid en jämförelse mellan vår analysmodell och vanliga begrepp/antaganden bakom studier som har en situationsanpassad
utgångspunkt bör några skillnader uppmärksammas. Vi hänför storlek,
verksamhet, företagsålder, ägarstruktur samt konkurrenssituation till
företags situation. Vi ser dock inte var och en av dessa variabler som
oberoende utan vi utgår från att åtminstone de flesta kan påverkas.
Vidare kännetecknas mindre företag oftast av en enkel och platt
organisation vilket får konsekvenser för hur instrument för ledning,
styrning och kontroll utformas. Företagsledarens stora betydelse
betonas ofta i samband med forskning kring mindre företag. Uttrycket
"företagsledaren är företaget" kan symbolisera den stora betydelse som
företagsledaren har som person i mindre företag. Därför väljer vi att se
företagsledaren som en huvudkomponent och ekonomifunktionens
struktur som en annan. Många forskare, som studerat ekonomisystem
och själva eller av andra ansetts ha en situationsanpassad utgångspunkt,
har inte beaktat variabler på individnivå. Det finns dock undantag t ex
Gordon och Miller (1976). Vi vill också poängtera att vi inte gör någon
koppling till företags effektivitet, mätt i form av t ex vinst. Det finns
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två viktiga skäl till detta. Det ena är att det finns många variabler som
påverkar vinsten varför vi inte anser det relevant att direktkoppla
ekonomisystems utformning och användning till vinsten. Det andra
skälet är att det speciellt i mindre företag är mycket svårt att få fram ett
resultatmått som går att använda vid jämförelse mellan företag
eftersom det officiella resultatet är påverkat av t ex ägarnas löneuttag.
Med hjälp av ovanstående analysmodell vill vi rikta uppmärksamheten
mot tre huvudkomponenter; nämligen företags situation, ekonomifunktionens struktur samt företagsledare/ledning, som vi utifrån egna erfarenheter och tidigare forskning tror är väsentliga vid ekonomisystems
utformning och användning i mindre företag.
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3

METODER

3.1

Utgångspunkter vid metodval

Metod kan ses som det verktyg som forskaren väljer för att lösa sitt
forskningsproblem och uppfylla sitt syfte. Den kan ses som en länk
mellan problem, syfte och teoretisk förförståelse å ena sidan och datainsamling och analys å andra sidan. Vilken metod som väljs beror således på typen av forskningsproblem.
Val av forskningsproblem styrs av den föreställningsram som den enskilde forskaren har. Föreställningsramen präglas bl a av erfarenheter,
utbildning och yrkesroll vilket sätter gränser för hur forskaren tänker
och agerar. I vårt fall är utbildning och yrkesroll relativt lika. De erfarenheter som vi har av mindre företag är till viss del gemensamma men
skiljer sig också åt. Våra gemensamma erfarenheter erhölls under tidsperioden 1980-85. Vi arbetade då inom samma ämnesområde vid
Högskolan i Luleå. I vår lärarroll ingick bl a att introducera datorbaserade ekonomisystem. Utbudet av användbara ekonomisystem för
mindre företag var starkt begränsat. De system som fanns tillgängliga
för den datormiljö som fanns vid högskolan fungerade bristfälligt och
var konstruerade för att användas i större företag. Därför startade vi
1984 ett projekt med syfte att utveckla ett ekonomisystem anpassat för
mindre företags behov. För att få inblick i vilka behov som fanns beträffande ekonomisystem gjorde vi bl a besök i mindre företag. De
erfarenheter som vi fick genom besöken var att det fanns stora
variationer i ekonomisystemens uppbyggnad mellan företagen men att
enkla system dominerade. Projektet resulterade i ett datorbaserat
program för affärsredovisning, internredovisning och budgetering. De
gemensamma erfarenheterna från projektet och andra icke
gemensamma erfarenheter från mindre företag t ex att en arbetat som
skatterevisor och att den andra är uppväxt i en familj där ena föräldern
var småföretagare har med all säkerhet påverkat val av
forskningsproblem.
Det som bl a styr metodval för att lösa forskningsproblemet är om forskaren främst är intresserad av att finna förståelse för eller
förklaringar till det problem som studeras. Om målet är att söka
förståelse blir det centrala att, genom sätt att samla in information, dels
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finna en betydelse eller mening för det problem som studeras, dels
kunna beskriva helheten i det som studeras. Att söka efter förklaringar
innebär att forskaren har som mål att hitta kausala samband. I
praktiken är det dock, inom samhällsvetenskaplig forskning, svårt att
finna sådana samband. Det är betydligt svårare att kunna isolera
studieobjekten för att exakt kunna avgöra vad som är orsak och verkan
pä samma sätt som inom naturvetenskapen (Andersson, 1979, s 28).
Forskaren måste då nöja sig med att finna "samvariationer". Det är
med andra ord endast möjligt att uttala sig om att de faktorer som
studeras hänger samman, samvarierar. Det kan dock finnas andra
faktorer än de som ingår i undersökningen som kan ha betydelse.
Metodvalen styrs också av det huvudintresse som forskaren har i sin
analys. Huvudintresset kan vara att gå på djupet i enskilda fall, att jämföra olika förhållanden på bredden vid en tidpunkt eller att studera utveckling över tiden (Lekvall & Wahlbin, 1987, s 139). Metodval styrs
således av den föreställningsram och det intresse forskaren har men
också av det forskningsproblem som ska studeras.
Enligt Yin (1990, s 17), finns fem övergripande metoder som är lämpliga att använda i samband med samhällsvetenskapliga undersökningar;
experiment, surveyundersökningar, arkivanalyser, historiska analyser
och fallstudier. Vilken metod som är lämpligast beror på typen av
problem, på behov av kontroll i undersökningssituationen och om fokus
i studien ligger på historiska eller nutida företeelser (tabell 3:1).
Tabell 3:1

Relevanta undersökningsmetoder i olika situationer for olika problem
eller typer av frågor (Yin, 1990, s 17, vår översättning).
Behov av kontroll
över undersökningssituationen

Fokus pa nutida
händelser

hur, varför

ja

la

Survey

vem, vad, var,
hur många, hur
mycket

nej

ja

Arkivanalyser

vem, vad, var,
hur många, hur
mycket

nej

ja/nej

Historiska
analyser

hur, varför

nej

nej

Fallstudier

hur, varför

nej

ja

Undersökningsmetod

Typ av forskningsfråga

Experiment
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Av tabellen framgår att det är möjligt att finna situationer, där alla undersökningsmetoder kan vara lika relevanta att använda och andra
situationer, där t ex två metoder är likvärdiga. Vidare kan det i en och
samma studie också vara nödvändigt att använda mer än en typ av
metod.
En undersökningsmetod som det råder stor begreppsförvirring kring
är fallstudier. Fall likställs ibland med det antal objekt som skall
studeras (t ex Karlsson, 1968, s 446). Ibland används fall i samband
med redovisning av undersökningsresultat. Det innebär att i stället för
att redovisa varje fråga enskilt görs en fallbeskrivning där många
frågor samtidigt redovisas (t ex Landström, 1987, s 13). Yin (1990, s
22) hävdar att den rådande begreppsförvirringen beror på en sammanblandning vad gäller undersökningsdata, tekniker för datainsamling och
undersökningsstrategibegrepp. Han anser att fallstudier inte betyder att
det endast är vissa empiriska data som är aktuella. Metoden är neutral
till om forskaren vill behandla kvantitativa eller kvalitativa data i sin
undersökning. Den utesluter inte heller olika verktyg för insamlande av
data. Enligt Yin bör fallstudiemetoden betraktas som en övergripande
undersökningsmetod. Han definierar fallstudier enligt följande:
"A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary
phenomenon within its real-life context when the boundaries between
phenomenon and context are not clearly evident and in which multiple sources
of evidence are used" (Yin, 1990, s 23)

Fördelar med fallstudier som undersökningsmetod är de ger möjlighet
att studera olika aspekter av ett objekt och att sätta dessa i relation till
varandra. Möjlighet finns också att sätta objektet i relation till dess omgivning. Fallstudier är också bra att använda för att illustrera olika
typer av teorier. De är vidare lämpliga att göra som inledning till
större surveyundersökningar. Forskaren har då möjlighet att förbättra
sin förförståelse och skapa en mer preciserad begreppsapparat.
Däremot kan det vara svårt att generalisera utifrån fallstudier, speciellt
när det är företag som studeras eftersom dessa ofta är heterogena.
Om studiens syfte är att försöka dra generella slutsatser är en surveyundersökning att föredra (Hellevik, 1984, s 113). En surveyundersökning kännetecknas av att forskaren har ett intresse att kunna uttala sig
om fler enheter än de som undersöks, dvs även uttala sig om den
bakomliggande totalpopulationen som de undersökta enheterna antas
representera (Lekvall & Wahlbin, 1987, s 144). Vid undersökningar
som är deskriptiva till sin natur är surveyundersökningar lämpliga.
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I kapitel 2 ledde vår teoretiska referensram tillsammans med vår förförståelse fram till en analysmodell över hur forskningsproblemet uppfattas. I modellen framgår att ekonomisystem kan kopplas till företags
situation, företagsledare/ledning och ekonomifunktionens struktur. Vid
planering av studiens uppläggning insåg vi att det inte var möjligt att
studera forskningsproblemet enbart med hjälp av en typ av metod.
Nödvändigheten att kombinera flera undersökningsmetoder grundar sig
på att ingen enskild metod rymmer alla de verktyg som behövs för att
lösa forskningsfrågorna. Det finns både för- och nackdelar med en
blandning av metoder i en och samma undersökning. Traditionellt har
utgångspunkten varit att särskilja metoder som tillhör olika
vetenskapliga inriktningar (jfr t ex Rosengren, 1972 och Eneroth,
1984). Andra hävdar att det bör vara möjligt att arbeta med både
„
naturliga-kvalitativa" och "rationella-kvantitativa" ansatser inom
samma studie (se t ex Häckner, 1990 och Boland & Pondy, 1983). Vårt
vetenskapliga synsätt är i grunden analytiskt och de valda
undersökningsmetoderna kan hänföras till den positivistiska vetenskapstraditionen. Inplacerad i Burrell och Morgans figur (se fig 2:1) kan
studien främst hänföras till det funktionalistiska paradigmet med en lätt
dragning till det tolkande. De data som samlas in är både kvantitativa
och kvalitativa. Den strategi som vi tillämpat vid val av
undersökningsmetod är att göra en tredelad undersökningsuppläggning.
Syftena med delstudierna framgår av tabell 3:2.
I delstudie 1 kopplas intervjuguiden huvudsakligen till data av
strukturell karaktär för att bl a få en uppfattning om vilken typ av
frågor som är möjliga att ställa i den senare enkätundersökningen. I
delstudie 2 som är av tvärsnittskaraktär efterfrågas strukturella data såsom förekomst av rapporter, frekvens etc i ett stort antal företag. Vissa
av analysmodellens variabler är svåra att fånga upp i en
enkätundersökning t ex företagsledarens informationsanvändning, sätt
att fatta beslut och ledarskap eftersom det finns processuella inslag.
Därför kartläggs dessa variabler i delstudie 3. I delstudie 3 är det också
möjligt att uppnå en fördjupning och nyansering av de insamlade data
som gjordes i delstudie 2.
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Insamlingsmetod

Sy_ftei

Litteraturstudier
(aysnitt 3.2)

*att tillsammans med tidigare erfarenhet
precisera forskningsfrågor och skapa
analysmodell

Delstudie 1
Personliga intervjuer
(aysnitt 3.3)

*att få en bättre begreppsapparat
*att på basis av resultaten kunna formulera
hypoteser
*att pröva analysmodellens giltighet

Delstudie 2
Enkätundersökning
(aysnitt 3.4)

*att testa hypoteser
*att kartlägga utformning och användning av
ekonomisystem
*att erhålla en urvalsram for delstudie 3

Delstudie 3
Personliga intervjuer
(aysnitt 3.5)

*att finna förklaringar till varför utformning och
användning av ekonomisystem varierar inom
gruppen mindre företag
*att testa giltigheten i den klassificering av
företag i hög- respektive låganvändare som
görs i delstudie 2

Tabell 3:2

Syften med valda datainsamlingsmetoder

3.2

Litteratursökning

Uppbyggnad av en referensram kräver omfattande genomgång av litteratur inom det ämnesområde som skall studeras. Vid genomgång av tidigare studier med anknytning till vårt problem har vi funnit att
studierna ofta behandlat ekonomisystem eller mindre företag, men
sällan ekonomisystem i mindre företag. Vårt sökande efter litteratur på
området inleddes med att vi letade efter forskning kring
ekonomisystem respektive mindre företag (figur 3:1). Efterhand
fördjupade vi sökandet till studier som berörde både ekonomisystem
och mindre företag (skärningsmängden i figur 3:1). Eftersom insikter
om utformning och användning av ekonomisystem i stora företag till
viss del kan vara giltiga för vår studie har vi inte uteslutit sådana
forskningsresultat. Forskningsresultat som berör mindre företag
beaktas också i den mån de anses relevanta för vårt problemområde.
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Ekonomisystem

Mindre
företag
Figur 3:1

Sökandet av litteratur inom forskningsområdet

För att finna relevanta forskningsresultat inom området genomförde vi
litteratursökningar vid två olika tillfällen (hösten 1989 och våren 1990)
i 9 olika databaser, bl a Dialog, ABI/INFORM, SCANP (Scandinavian
Periodical Index in Economics and Business), SCIMP (Scandinavian
Cooperative Index of Management Periodicals) och en databas med
amerikanska doktorsavhandlingar. De sökbegrepp som vi använde var
small business, company/ies eller small firm/s i kombination med information (1W1 ) system, accounting (1W) system, MIS, management
(1W) system eller budget (1W) system.
Resultatet av sökningen blev 299 referenser. Vi gick vidare genom att
lägga till begreppet use eller user, vilket reducerade referenserna till
135 st. Efter att ha läst abstracts från dessa visade det sig enligt vår bedömning att ett tjugotal referenser hade något värde för vår studie. I
dessa tjugo hittade vi ytterligare referenser som var av intresse. Vi
kunde genom artiklarna också se vilka tidskrifter som var speciellt intressanta för vårt forskningsproblem. En genomgång av dessa tidskrifter (bl a Journal of Small Business Management, American Journal
of Small Business, Administrative Science Quarterly, Management
Science, Accounting, Organizations and Society och Accounting
Review) gjordes ayseende årgångarna 1980-91. Handledare och andra
forskarstuderande har också bidragit med många tips på lämplig litteratur.

3.3

Metod för urval och datainsamling i
delstudie 1

Den empiriska delen av vår studie inleddes med en explorativ undersökning av förstudiekaraktär. Studien genomfördes under hösten 1989.
Visserligen hade vi en viss förförståelse eftersom vi i mitten av 1980talet besökt mindre företag i syfte att studera ekonomisystem. Skälet till
att vi ändå genomförde delstudie 1 är att vi misstänkte att förhållandena
hade förändrats sedan våra iakttagelser. Bl a har tillgängligheten till
I 1W innebär att ett mellanliggande ord kan finnas
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datorbaserade programvaror ökat samtidigt som en viss utveckling av
BAS-planen gjorts. Vidare var inte syftet vid våra tidigare besök att
iaktta hur olika faktorer samvarierar med ekonomisystem utan att
studera den tekniska uppbyggnaden av ekonomisystemen. Fyra viktiga
skäl fanns därför till att vi genomförde den inledande studien. Ett var
strävan att få ökad insikt i och förståelse för ekonomisystem i mindre
företag. Ett annat var behovet att få erfarenheter som underlättar
konstruktion av frågor i den senare enkätundersökningen. En tredje
anledning var att vi på grundval av resultaten från delstudie 1
formulerar hypoteser vilka prövas i delstudie 2. Den fjärde
anledningen var att vi ville pröva den teoretiska analysmodellens
giltighet.
Urval av företag skedde dels i samarbete med redovisningskonsulter
och forskare, dels utifrån ett lokalt företagsregister. Valet skedde
subjektivt. Vid urvalet försökte vi att få spridning av företag, enligt
olika karaktäristika såsom storlek, bransch, geografisk belägenhet och
ålder. De 7 utvalda företagen kontaktades per telefon, varvid vi presenterade vår bakgrund, studiens syfte och uppläggning. Samtliga företagsledare som vi kontaktade var villiga att medverka i undersökningen.
Samtalen ayslutades med att vi bestämde tid för genomförande av
intervju. I samtliga fall besökte vi tillsammans företagen och genomförde intervjuerna på respektive företag.
Intervjuerna genomfördes med stöd av en i förväg utarbetad intervjuguide som tidigare testats i tre företag. Intervjuguiden är indelad i olika
problemområden (bilaga 1). Vi försökte att vid varje intervju få fram
fördjupade kunskaper inom undersökningens område. Därför ansåg vi
det lämpligt att använda icke standardiserade och strukturerade frågor
med öppna svar. Vi försökte inom varje problemområde följa upp
frågor som inte fanns i intervjuguiden, men som respondenten tog upp
och som var av intresse för undersökningen. Någon kvantitativ bearbetning av intervjusvaren genomfördes inte eftersom syftet med
intervjuerna inte var att generalisera. Däremot användes resultaten som
ett hjälpmedel vid formulering av hypoteser.
Varje intervju tog mellan 40 och 90 minuter att genomföra. En av oss
förde anteckningar medan den andra ledde intervjun. I omedelbar anslutning till varje intervju diskuterade vi igenom svaren och sammanställde en intervjurapport. Företagsbeskrivningarna är anonymiserade
vad ayser företagsledarnas och företagens namn. Att anonymisera kan
ses som en begränsning men detta är nödvändigt för att kunna publicera
beskrivningarna.
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3.4

Metoder för urval och datainsamling i
delstudie 2

Vägen från formulering av forskningsproblem till resultat och slutsatser innehåller många ställningstaganden och många möjligheter att
göra felaktiga val. För att läsaren skall kunna avgöra om han/hon
"tror" på undersökningens resultat är det viktigt att klargöra hur olika
val har skett (Frenckner, 1986). 1 detta aysnitt redogör vi för de val
som vi gjort i olika led av delstudie 2 (figur 3:2).
Forskningsproblemet översatt till forskningsfrågor tillsammans med
val av population gjordes kapitel 1 och 2. Resultat av delstudie 1 presenteras i kapitel 4. Övriga led i delstudie 2 behandlas i följande aysnitt.
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Forskningsproblem

Oversättning till
forskningsfrågor och modell
(aysnitt 2.5)

Delstudie 1
Formulering av hypoteser
Prövning av modell

Val av population
(aysnitt 1.5 och 1.7)

Val och operationalisering
av begrepp som studeras
(aysnitt 3.4.2)

V
Urvalsprinciper
(aysnitt 3.4.1)

Val av datainsamlingsmetod
(aysnitt 3.4.3)

Urval
Konstruktion och utskick
av frågeformulär
(aysnitt 3.4.4

11
Bortfallsanalys
(aysnitt 3.4.5)

Kodning och registrering
(aysnitt 3.4.6)

Uppläggning av resultatredovisning (aysnitt 3.4.7)

e

Statistiska analysmetoder
(aysnitt 3.4.8)

Figur 3:2

Olika led i delstudie 2
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3.4.1

Urvalsprinciper

Med de avgränsningar ayseende företagsform och storlek som vi diskuterat i avgränsningen av studieobjektet (aysnitt 1.7), bestod totalpopulationen 1989 av 41 850 svenska företag (tabell 3:3).
Tabell 3:3

Fördelning av antal aktiebolag i storleksklassen 5-49 anställda enligt
SCB's Företagsregister

Storleksklass

Antal (st)

5-9 anställda

21 959

52,5

10-19 anställda

12 336

29,5

20-49 anställda

7 555

18,0

41 850

100,0

Totalt

Andel (%)

Eftersom vi vill ha möjlighet att dra vissa generella slutsatser ur materialet tvingas vi göra ett sannolikhetsurval, dvs med hjälp av en slumpmekanism välja ut antal enheter ur populationen, så att generaliserbarhet kan garanteras. Det är inte säkert att sannolikhetsurval ger ett
bättre resultat än andra urvalsformer. Ett enskilt subjektivt urval kan
ge ett bättre resultat än ett sannolikhetsurval. Fördelarna med sannolikhetsurval är emellertid i allmänhet tillräckligt stora för att utesluta
subjektiva urval. Sannolikhetsurvalet ger objektiva mått på undersökningsresultatens precision och det går på förhand att uppskatta urvalsstorlek för att uppnå viss precision.
"Dessutom har det vid empiriska jämförelser vanligen visat sig att sannolikhetsurval även för ganska små urvalsstorlekar i genomsnitt ger precisare uppskattningar än subjektiva urval." (Eriksson, 1978, s 61)

Vid sannolikhetsurval finns möjlighet att välja mellan obundet slumpmässigt, systematiskt, stratifierat och klusterurval (Hellevik, 1984 s
730. Två motiv kan anföras som skäl för att göra ett stratifierat urval.
Det första är att resultatet skall redovisas för varje stratum. Urvalsstorlekarna för olika strata kan avpassas så att precisionskraven
uppfylls utan att överflödiga observationer från vissa strata erhålls. Det
andra är när skattningar för hela populationen har stor betydelse.
Populationen kan då indelas i strata och urvalsstorlekarna kan avpassas
så att precisionen blir så hög som möjligt.
Eftersom vi är intresserade av att kunna redovisa resultaten inom olika
strata men även för hela populationen är stratifierat urval lämpligt. Vår
population kan delas in i tre strata (storleksintervall). Vi valde att låta
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urvalsandelen för strata i stickprovet överensstämma med motsvarande
andel i totalpopulationen (sk proportionellt urval).
Det är i statistiska undersökningar vanligt att arbeta med en 95procentig konfidensgrad. Det innebär att det sanna värdet ligger i
intervallet med 95 % säkerhet. En mindre konfidensgrad innebär en
större djärvhet vid urvalsförfarandet. Innan urval sker måste också
tillåten felmarginal fastställas. För att fastställa det antal företag som
skulle ingå i stickprovet arbetade vi först med en konfidensgrad på 95
% och en felmarginal på 0,02. Beräkningen av storleken på stickprovet
utgick från följande formel (Klefsjö & Hellmer, 1989, s 190):
1,96 \IP(1-P)0 _11 =- 0,02
n

N

där n är stickprovets storlek, N är totalpopulationens storlek och p är
sannolikheten för förväntat utfall. Vi antog att p=0,5 för att täcka in
"värsta" tänkbara utfall. D v s det värde på p som ger störst varians.
Stickprovets storlek blev då 2 271 företag. På grund av tids- och kostnadsskäl beslutade vi att minska stickprovet. Vid en tillåten felmarginal
på 0,035 minskades stickprovets storlek till 770 företag. Vi accepterade
denna felmarginal, men valde totalt ut 800 företag. Urvalet gjordes
sedan av SCB.
Fördelning av stickprovet i strata (storleksklasser) skedde proportionellt utifrån totalpopulationen. Tabell 3:4 visar hur de 800 företagen
fördelar sig inom storleksklasserna.
Tabell 3:4

Stickprovets fördelning av antal aktiebolag i storleksklassen 5-49 anställda
Stickprovets fordelning

Storleksklass

Antal (st)

Andel (%)

5-9 anställda

420

52,5

10-19 anställda

236

29,5

20-49 anställda

144

18,0

Totalt

800

100,0
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3.4.2

Operationalisering av begrepp

För att ha möjlighet att på ett acceptabelt sätt mäta ett begrepp krävs att
det operationaliseras. Det är viktigt att operationaliseringen görs på ett
sådant sätt att den teoretiskt definierade variabeln sammanfaller med
den operationaliserade i så stor utsträckning som möjligt. I praktiken är
det i många fall svårt att uppnå en total överensstämmelse. Därför
måste forskaren se till att operationaliseringarna är användbara.
Avsikten med aysnittet är att på ett kortfattat sätt redovisa hur vi operationaliserat de begrepp som ingår i surveyundersökningen.
Begreppen kan härledas från analysmodellen. Det förtjänar att påpekas
att de operationaliseringar som vi gör påverkas av tillgänglighet till information.
En del begrepp i analysmodellen är enkla, medan andra är betydligt
svårare att operationalisera. Operationaliseringar av företagets ålder
samt företagsledarens kön och ålder diskuteras inte nedan då vi anser
att dessa inte kräver någon precisering. Företagsstorlek diskuteras inte
heller eftersom begreppet tidigare diskuterats i aysnitt 1.5 och 1.7.
Ett begrepp som har operationaliserats på olika sätt är verksamhet.
Produktionsteknik användes av Woodward (1965). Hon klassificerade
företag utifrån den totala tid som krävs för att framställa en enhet relativt den tid som förflyter mellan varje producerad enhet. Möjligheten
att mäta variabeln produktionsteknik pä samma sätt som Woodward är
för vår del begränsad eftersom företagspopulationen är stor. Vi inriktar oss istället på att studera företags verksamhet och utgår från
standard för Svensk Näringsgrensindelning (SNI). Vi är medvetna om
den kritik som kan riktas mot verksamhetsbegreppets användbarhet
eftersom det ibland kan vara svårt att entydigt hänföra företag till en
viss verksamhet. I aysaknad av andra möjligheter att lätt klassificera
företag utgör indelning enligt SNI en rimlig operationalisering av
verksamhet.
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Tabell 3:5

Operationalisering av begrepp som behandlas i surveyundersökningen

Begrepp

Utgångspunkt for operationalisering

Företagsstorlek

Antal anställda

Verksamhet

Bransch (SM-kod)

Företags ålder

Antal år

Ägarstruktur

Antal delägare och företagsenhet vad
ayser ägarförhållanden

Konkurrenssituation

Upplevd konkurrens

Företagsledarens/ledningens egenskaper

Kön och Eder

Företagsledarens/ledningens utbildning
och erfarenhet

Utbildningstyp, utbildningsnivå och
antal år som företagsledare

Företagsledarens/ledningens arbetsuppgifter

Arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter

Ekonomifunktionens
informationsteknologi

Datoriserings- och integreringsgrad av
delarna redovisning, budgeter och kalkyler

Sätt att organisera ekonomiarbete

Vem som utför arbete med redovisning,
budgeter och kalkyler och var det utförs

Utformning av ekonomisystem

Vilken omfattning som delarna redovisning, budgeter och kalkyler har samt
periodiciteten i rapportuttag

Användning av ekonomisystem

Uppgiven användning av delarna redovisning, budgeter och kalkyler som
hjälpmedel för styrning av verksamheten

I många mindre företag dominerar en ägare. Denna kan antingen vara
en juridisk eller fysisk person. När vi mäter antal ägare bortser vi från
om dessa är fysiska eller juridiska personer. Operationaliseringen avseende företagsenhet fokuseras kring om företagen ingår i en större
enhet och i så fall pä vilket sätt företagen ingår (moder- respektive
dotterbolag) eller om företagen är fristående.
Osäkerhet i omgivningen är ofta behandlad i litteraturen. Ett mått på
osäkerhet kan enligt Khandwalla (1977) och Gordon och Narayanan
(1984) vara den konkurrenssituation som företag befinner sig i.
Svårigheten att "objektivt" bedöma företags konkurrenssituation gör att
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vi som mått väljer att utgå från företagsledarens subjektiva bedömning
av den konkurrenssituation som företaget befinner sig i (upplevd konkurrens). Vi är dock medvetna om att det finns skillnader mellan
företagsledares värderingar om vad som uppfattas som mycket stor,
stor etc.
Vid operationalisering av företagsledarens utbildning mäter vi utbildningsnivå och utbildningstyp. Utbildningsnivån mäts längs en skala
från den lägsta nivån folkskola/grundskola till den högsta nivån akademisk utbildning. Vi är också intresserade av att mäta inom vilket
yrkesområde företagsledaren har sin högsta utbildning. Här görs en
uppdelning mellan tekniskt, ekonomiskt och annat yrkesområde. Vi har
vidare valt att operationalisera företagsledarens erfarenhet genom att
mäta antal år som företagsledare. Det är tveksamt om detta är det bästa
sättet att mäta erfarenhet på eftersom erfarenhet kan erhållas på många
sätt. Vi kan dock inte, p g a det stora antalet studerade enheter, göra
någon kvalitativ bedömning, varför antal år som företagsledare får representera erfarenhet.
I tidigare studier (jfr Adizes, 1979 och Levitt, 1983) har framkommit
att ledarskap består av flera typer av uppgifter och att tyngdpunkten i
arbetsuppgifter varierar mellan olika företagsledare. I analysmodellen
utgår vi från ledarskap som ett teoretiskt begrepp. Att mäta ledarskap
med hjälp av enkätfrågor är svårt därför att begreppet innehåller
många dimensioner. En dimension av ledarskap är att studera den tid
som företagsledare ägnar åt olika arbetsuppgifter. I
enkätundersökningen mäter vi fördelning av arbetsuppgifter genom att
göra en uppdelning av arbetstiden i hur stor andel som ägnas åt ledning
och samordning respektive arbete med företagets ekonomi. Den
restpost som uppkommer antar vi att företagsledare ägnar åt arbete
med löpande verksamhet, vilket t ex kan inkludera arbete i produktion
och försäljning samt kontakter med leverantörer.
Informationsteknologin har under 1980-talet tillmätts en ökad betydelse
i företag. Tillgång på datorer och programvaror ger möjligheter att
styra företag på ett bättre sätt än tidigare. Informationsteknologin definieras av Glader (1989, s 4) som den teknologi som används för att
med hjälp av datorteknik och elektronik effektivt samla in, bearbeta
och använda information. Vid operationalisering av informationsteknologi mäter vi om delarna redovisning, budget och kalkyler är
datoriserade. Vidare är det enkelt att med hjälp av datorteknik
integrera ovanstående delar och därmed få ett ökat informationsvärde.
Vi beaktar därför också om redovisning, budgeter och kalkyler är
integrerade.
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I mindre företag kan ekonomiarbete organiseras på olika sätt. Raymond
(1985) har t ex visat att olika sätt att organisera ekonomiarbete har betydelse vid användning av ekonomisystem. Vid operationalisering av
sätt att organisera ekonomiarbete beaktar vi vem som utför arbetet och
var det utförs. Det vi noterar i samband med mätningen är om det är
företagsledare, anställd, redovisnings/servicebyrå och/eller någon
annan som utför arbete med redovisning, budgeter och kalkyler.
Beträffande utformning och användning av ekonomisystems delar har
vi för att få en mer samlad bild än vad svaren på varje enskild fråga
ger, slagit ihop flera variabler till sammansatta mått. Att använda
sammansatta mått är ett sätt att förenkla analysen för att i koncentrerad
form uttrycka den information som olika variabler innehåller. En
nackdel med att analysera företag med hjälp av sammansatta mått är att
en viss informationsförlust inte kan undvikas. Viktiga skäl till att
måtten ändå används är, förutom förenkling, att reliabiliteten ökar jämfört med en analys av varje variabel var för sig. Reliabiliteten ökar
genom att de slumpmässiga fel, som ofta uppstår under datainsamlingen, påverkar det sammansatta måttet i lägre grad än vad varje
enskild variabel gör (Hellevik,1984, s 2350. Högre validitet kan också
uppnås genom att flera aspekter (under förutsättning att det är "rätt"
aspekter som studeras) samtidigt beaktas av det som skall mätas.
För att vi skall ha möjlighet att statistiskt kunna testa hypoteser som
omfattar ekonomisystemet som en helhet har två sammansatta mått
skapats för hela ekonomisystemet. Ett mått mäter utformning av ekonomisystem. Det andra måttet som skapats hänför sig till användning av
ekonomisystem. Måtten bygger på en indelning i tre grupper (hög,
medel och låg). För att pröva indelningens giltighet inhämtades synpunkter på klassificeringen från forskare med erfarenhet av ekonomisystem i mindre företag. Tillsammans med dessa diskuterade vi vilka
"krav" som skall vara uppnådda för att ett ekonomisystem skall klassificeras som hög, medel eller låg. Efter diskussionerna presenterade vi ett
förslag till indelning som vi också erhöll synpunkter på. Synpunkterna
resulterade i mindre förändringar av indelningsgrunderna.
Vid konstruktion av de sammansatta måtten utgår vi från ekonomisystemets olika delar. Häckner (1992, s 26) skapar liknande mått för ekonomisystem och dess delar. Han utgår från fem överordnade kriterier
för relevans; fullständighet, komplexitet, logik, konsistens och tid.
Kriterierna operationaliseras i ett analysschema för ekonomisystemets
delar. På basis av de poängsatta delarna skapas också ett mått för hela
ekonomisystemet.
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Vi gör indelningen i följande steg. Första steget är att inom varje del
(redovisning, budgeter, kalkyler) göra en indelning i tre kategorier beroende på vad delarna innehåller och periodicitet i rapportuttag. I nästa
steg sammanvägs delarna till en helhet så att företagen placeras in i tre
kategorier beroende på sofistikeringsgrad för hela ekonomisystemets
utformning. Redogörelse för vilka kriterier som ligger till grund för
indelningen beskrivs mer ingående i kapitel 5.
Vid operationalisering av ekonomisystems användning utgår vi från företagsledares uppgivna användning av delarna redovisning, budgeter
och kalkyler som hjälpmedel för styrning av verksamheten. En
sammanvägning av delarna till ett sammansatt mått för ekonomisystems
användning görs sedan. Indelningen beskrivs utförligare i kapitel 5. En
risk med att utgå från uppgiven användning för styrning av
verksamheten är att orden kan ha olika innebörd för olika respondenter. T ex kan det innefatta både användning för att fatta beslut
och/eller att styra individer och aktiviteter i verksamheten. En annan
risk är att respondenterna medvetet eller omedvetet över- eller undervärderar användningen.
3.4.3

Val av datainsamlingsmetod

Ett syfte med delstudie 2 är att göra en kartläggning av utformning och
användning av ekonomisystem i mindre företag. För att kunna kartlägga detta är det nödvändigt att täcka in ett stort antal företag. När
många företag skall studeras är datainsamling med hjälp av frågeformulär en lämplig metod. Merparten av de efterfrågade uppgifterna
är av kvantitativ natur. Postenkät är därför användbar som insamlingsmetod. Personliga intervjuer är inget alternativ, eftersom många
företag ska studeras. Fördelen med intervjuer, framför postenkät, är att
den information som samlas in ger en mer heltäckande bild av
problemområdet och att möjligheter till att ställa följdfrågor finns. I
vår studie tillgodoses detta genom att vi i de andra delstudierna
använder oss av intervjuer som insamlingsmetod. Fördelen med att
använda postenkät i jämförelse med t ex intervjuer, är att ett stort antal
företag kan täckas in med rimlig tids- och kostnadsinsats. En annan
fördel med postenkät framför intervjuer är att intervjuareffekter
undviks samt att respondenten själv kan bestämma när han/hon vill besvara enkäten. Den senare fördelen skall inte underskattas då
frågeformuläret riktar sig till företagsledare i mindre företag.
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3.4.4

Konstruktion och utskick av frågeformulär

Vid konstruktion av frågeformulär är det av stor vikt att veta vad
undersökningen skall ge svar på. Därför låg forskningsfrågorna till
grund för vilka enkätfrågor som ställdes. I delstudie 1 utarbetades en
intervjuguide som användes vid intervjuer med företagsledare. Efter
företagsbesöken fick vi en bättre uppfattning om vilka områden som
var intressanta att behandla för att få forskningsfrågorna besvarade.
Enkätformuläret - som redovisas tillsammans med introduktionsbrevet
i bilaga 2 - är uppbyggt i följande sex områden:
*Företagsuppgifter
*Redovisningssystem

*Budgetsystem
*Kalkylsystem
*Nyckeltal
*Företagsledaren

Vid konstruktion av frågorna eftersträvades i största möjliga utsträckning fasta svarsalternativ. Detta gjordes för att underlätta både för den
som svarar på frågorna och för den som bearbetar svaren. Det var
mycket viktigt att utforma enkäten så att den blev lätt att besvara.
Risken var annars uppenbar att svarsfrekvensen skulle bli låg, speciellt
med tanke på att svarspersonerna i vår målgrupp normalt torde vara
överlastade med arbete. De öppna frågorna uppgick därför endast till 7
av totalt 53.
Innan frågeformuläret skickades ut testades det på kollegor. Ett 10-tal
företagsledare i mindre företag lämnade också synpunkter på formulärets utformning. En viss revidering genomfördes därefter. Frågeformuläret testades ytterligare en gång innan definitivt utskick gjordes
under våren 1990. För att underlätta arbetet med att kontrollera
bortfall skickades formulären ut från en ort. Företag avprickades
efterhand som formulär kom tillbaka. Efter två veckor skickades påminnelsebrev (bilaga 2), tillsammans med ett nytt formulär, till alla
företag som vi inte erhållit svar från.
3.4.5

Bortfallsanalys

Av de 800 företag som fick formuläret erhöll vi efter första utskicket
svar från 292. Efter påminnelsebrevet hade svar erhållits från totalt
440 företag. Svarsfrekvensen är, om vi utgår från totalt inkomna svar,
således 55 %. Enligt de inkomna svaren bedrev 12 företag inte någon
verksamhet varför de exkluderades. 1 14 av företagen understeg antalet
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anställda 5 och i 20 företag översteg antalet anställda 50. Dessa 34 företag valde vi också att exkludera. Resultatredovisningen innehåller därför 394 företag.

En bortfallsanalys visar att svarsfrekvensen varierar något mellan olika
storleksgrupper. Frekvensen av inkomna svar stiger med ökad
företagsstorlek. Svarsfrekvensen uppgår till 42,9 % (180/420) bland
företag med 5-9 anställda, medan den i mellangruppen (10-19
anställda) är 55,9 % (132/236) och i den största storleksklassen (20-49
anställda) 56,9 % (82/144).
En jämförelse mellan stickprovets fördelning och fördelning av inkomna svar ayseende storlek och verksamhetsområde visar mycket små
skillnader. Hur företagen fördelar sig inom storleksklasserna och verksamhetsområdena redovisas i aysnitt 5.1.1 och 5.1.2. Av de företag som
svarat vid första respektive andra utskick visade större företag en
högre svarsbenägenhet vid påminnelsetillfället. Bland dem som besvarat
formuläret uppstår en annan typ av bortfall, då frågorna i formuläret
besvarades ofullständigt. Problemet med denna typ av bortfall kommer
att behandlas löpande vid resultatredovisningen.

3.4.6

Kodning och registrering av enkätsvar

Vi kodade själva in de inkomna svaren. Anledningen är att projektets
budget inte medgav att kodningsarbetet lejdes bort. En fördel med att
själva utföra arbetet är att kodningen blir mer tillförlitlig beträffande
svaren på de öppna frågorna.
Vi började med att gemensamt upprätta en kodningsplan. Beträffande
de öppna frågorna diskuterades olika förväntade svar. När den preliminära kodningsplanen var klar kodade vi gemensamt svaren i 20
formulär. Materialet delades sedan upp och resterande svar kodade vi
in var för sig. När svar på de öppna frågorna inte fanns med i kodningsplanen kompletterade vi gemensamt denna.
Reliabiliteten av inkodade formulär testades på flera olika sätt. Vi kontrollerade att svaren tolkades lika genom att var för sig provkoda 15
ifyllda enkäter för att sedan jämföra kodade svar med varandra.
Resultatet av provkodningen visade inga skillnader mellan våra respektive sätt att koda. Dessutom kontrollerade vi i efterhand gemensamt
vart tionde företag för att testa kodningens riktighet. Beträffande kodningen av de fasta svarsalternativen kunde vi inte hitta några fel. Dock
fick kodningen av de öppna frågorna justeras i några fall.
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3.4.7

Uppläggning av resultatredovisning

Frågeformuläret är uppdelat i olika områden för att underlätta besvarandet av enkäten. Vid resultatredovisningen utgår vi dock från
studiens modell vilket medför att presentationen av svaren på frågorna
inte kommer i nummerordning. Figur 3:3 visar vilka frågor som kan
kopplas till olika delar i modellen samt i vilka kapitel/aysnitt som resultaten presenteras.
Företags situation
Fråga 1-7

r-

1
1
1
1

Avsnitt 5.1

I

1
Utformning och
användning av
ekonomisystem
Fråga 13-24, 27,

29, 32, 34, 35, 37,
38, 43, 45-47
Avsnitt 5.4

I

Figur 3:3

1
1

Företagsledarefledning
Fråga 49-53
Avsnitt 5.2

i

Ekonomifunktionens
struktur
Fråga 8-12, 25,

26, 30, 31, 33,
39-42
Avsnitt 5.3

J
Studiens analysmodell kopplad till frågor i frågeformuläret (bilaga 2)

Frågorna 28, 36, 44 och 48 är inte inplacerade i figuren, eftersom
svaren på dessa frågor berör flera delar i modellen. Svaren på frågorna
redovisas dock företrädesvis i kapitel 5.

3.4.8

Statistiska analysmetoder

Vid testning av hypoteser krävs att vi använder någon typ av icke parametriska test, eftersom svarsalternativen i enkäten företrädesvis finns
på nominal- och ordinalskalenivå. Eftersom vi inte kan anta normalfördelning måste vi vid val av ett icke parametriskt test beakta detta. Vi
valde därför att vid hypotestestningen utgå från Wilcoxons test. Detta
är ett icke parametriskt test som inte utgår från att den bakomliggande
fördelningen är normalfördelad (Siegel & Castellan, 1988, s 87). Testet
används om det finns ett stickprov med två värden som skall jämföras.
Vid hypotestestningen används Wilcoxontest i kontingenstabell vilket
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innebär att datamaterialet uppdelas i ett antal klasser så att konüngenstabeller kan skapas. För att kontrollera eventuella beroenden, mellan
de fem variabler som var föremål för testning, skattades korrelationskoefficienter (Spearrnans rho). I de fall där ett beroende fanns kompenserades detta genom att testet delades upp i deltest. En uppdelning försvagar testet genom att det blir färre företag i varje tabell men
eftersom vi utgick från många företag bedömer vi att resultatet ändå är
tillförlitligt.
Vidare har vi för att testa om variablerna i företags situation, ekonomifunktionens struktur och företagsledare/ledning kan betraktas som oberoende genomfört korrelationsanalyser med hjälp av Spearmans rangkorrelationstest och Cramérs koefficient (bilaga 6). Vi valde Spearmans
rho i de fall rangordning av svarsalternativen är möjligt. Där det
utifrån frågeformuläret inte gick att rangordna svarsalternativen valdes
Cramérs test.

3.5

Metod för urval och datainsamling i
delstudie 3

I analysmodellen ingår variabler som är svåra att studera med hjälp av
enkätundersökningar. Dessa variabler berör till stor del företagsledaren. För att få svar på olika frågor som berör olika dimensioner av
ledarskap, vilken information som företagsledare föredrar och hur
företagsledare fattar beslut genomfördes delstudie 3 under hösten 1992.
Andra aspekter som t ex förändringar i utformning och användning av
ekonomisystem över tiden är lättare att fånga upp med hjälp av
intervjuer än med enkäter. Vi valde, i delstudie 3, att koncentrera
intervjuerna kring företag som i delstudie 2 antingen klassificerats som
hög- eller låganvändare. Vid val av företag var det ett önskemål, från
vår sida, att de företag som skulle ingå i delstudie 3 skulle kunna
besökas personligen och att intervju tillsammans med resa till och från
respektive företag inte fick ta mer än en arbetsdag i anspråk.
Med de kriterier som nämnts valde vi från början ut tolv företag enligt
följande fördelning:
- 6 företag vilka ldassificerats som låganvändare
- 6 företag vilka klassificerats som höganvändare

Det var relativt lätt att hitta höganvändare i de större storleksklasserna.
Samtliga företagsledare som kontaktades i denna kategori var villiga att
medverka i undersökningen. Däremot visade det sig vara ganska svårt
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att inom rimliga resavstånd (från Luleå respektive Göteborg) finna
mindre företag som, i delstudie 2, klassificerats som höganvändare. Av
de tre som valdes ut bortföll ett företag. Anledningen var att företagaren inte ansåg sig ha tid att aysätta mer än en kvart för intervjun
vilket enligt vår mening var för kort tid. I gruppen låganvändare med
5-9 anställda visade det sig vid telefonkontakt att telefonabonnemanget i
flera fall hade upphört. Det kan tyda på att företagen inte längre har
någon verksamhet.

De utvalda företagen kontaktades per telefon. Vi presenterade vår bakgrund, studiens syfte och uppläggning samt informerade om att de tidigare besvarat en av oss utskickad enkät. Samtliga var villiga att medverka, men av skäl som redovisats ovan undersöktes elva företag.
Telefonsamtalen ayslutades med att vi bestämde tid för genomförande
av intervju. I samtliga fall besökte vi tillsammans företagen och genomförde intervjuerna på respektive företag.
Intervjuerna genomfördes med en i förväg utarbetad intervjuguide som
tidigare testats i ett företag som inte ingår i studien. Intervjuguiden är
indelad i olika problemområden (bilaga 3). Varje intervju tog mellan
1,5 och 2,5 timmar att genomföra. Det kan noteras att intervjuerna
alltid tog längre tid i de företag som i delstudie 2 klassificerats som
höganvändare. En av oss förde anteckningar medan den andra ledde
intervjun. I omedelbar anslutning till intervjun diskuterade vi igenom
svaren och sammanställde en intervjurapport.

3.6

Åtgärder för att undvika felkällor i delstudierna

Genomgång av gjorda operationaliseringar (aysnitt 3.4.2) och tänkbara
felkällor är viktiga för att bedöma undersökningens validitet och reliabilitet.
"Validiteten beror av vad det är som mäts, om det verkligen är de egenskaper
som problemställningen gäller. Validiteten har alltså att göra med datas relevans för undersökningens problemställning." (Hellevik, 1984, s 37)

Ofta görs en indelning i yttre och inre validitet. Den senare beskriver
hur väl en operationell definition motsvarar det teoretiska begrepp den
har för aysikt att mäta (kallas även begreppsvaliditet). Yttre validitet
motsvaras närmast av validitet i data, men används ibland i en snävare
betydelse som ligger nära begreppsvaliditeten. Frånvaro av syste-
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matiska och slumpmässiga mätfel i undersökningen och en hög begreppsvaliditet ger hög validitet i data (figur 3:4).
Teoretiskt definierad
variabel
/ Begreppsvaliditet
Operationellt
definierad variabel
/ Reliabilitet
Tabulerade data
Figur 3:4

Förhållandet mellan reliabilitet och validitet (Hellevik, 1984, s 140)

God reliabilitet uppnås om mätfelen är få. Kännetecknande för en
undersökning med god reliabilitet är att själva mätningen inte påverkas
av vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den
sker. Tillfälligheter påverkar inte i detta fall mätningen, dvs det finns
få slumpmässiga fel.
Det är viktigt att uppmärksamma reliabiliteten och validiteten vid empiriska undersökningar eftersom en undersökning passerar många steg
från forskningsproblem till färdigt resultat. I varje steg finns möjlighet
att göra fel. Lekvall och Wahlbin (1987, s 246) behandlar olika
felkällor i samband med marknadsundersökningar. Dessa felkällor kan
dock förekomma i alla undersökningar. En sammanfattning av dessa
felkällor återges i figur 3:5. Figuren ayser i första hand
undersökningar av surveytyp men är även relevant för andra undersökningsmetoder.
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Beslutssituation

Val av
Precisering
Problem—11111"av forsknings,-11"" ansats och
analys
metod
uppgiften
Fel i syfte
Avser fel i
informationsbehov resultaten
saknar relevans för
beslutet

Figur 3:5

Fel inriktning
och innehåll
Resultat ligger
snett i förhållande
till informationsbehovet eller
saknar klarhet
och pregnans

Insamling
— av
data

Inferensfel
- Ramfel
- Bortfallsfel
- Urvalsfel
- Sneda urval
och andra
systematiska
fel (bias)
- Slumpfel

Bearbetning
—-analys och
tolkning

resultat

Bearbetningsoch tolkningsfel
- Respondentfel - Fel i datahantering
- Instrumentfel - Analysfel
- Tolkningsfel
- Intervjuareffekter
Mätfel

Sammanfattning av felkällor i surveyundersökningar (Lekvall &
Wahlbin, 1987, s 246 bearbetad)

Fel i syftet kan uppstå genom en bristfällig problemanalys. Ofullständigt eller felaktigt definierat syfte kan, trots att undersökningen
uppnått sitt syfte, leda till att hela undersökningen blir ointressant. Det
är därför i samband med problemformulering viktigt att forskningsfrågorna som skall besvaras är centrala för undersökningsområdet. Innan
vi planerade vår studie hade vi arbetat med att utforma ekonomisystem
för mindre företag och denna erfarenhet använde vi oss av i samband
med problemformuleringen.
Fel inriktning och innehåll innebär att forskningsproblemet inte
preciserats tillräckligt noggrant eller på ett felaktigt sätt. Denna typ av
fel uppkommer om olämpliga avgränsningar sker eller om om studiens
fokus ligger vid sidan av det angivna syftet. I samband med gjorda avgränsningar t ex företagsstorlek och företagsledarperspektiv diskuterade vi ingående avgränsningarnas betydelse för studiens inriktning.
För att kunna uppfylla studiens syfte kombinerade vi dessutom flera
datainsamlingsmetoder eftersom val av en metod medför att resultaten
inte räcker till för att uppfylla syftet. I samband med val av ansats och
metod kan inferensfel uppstå. Inferensfel är vanligast i samband med
surveyundersökningar och uppkommer då slutsatser dras från stickprov
till målpopulation. Ramfel är en typ av inferensfel som uppkommer när
de studerade enheterna valts ur en felaktig urvalsram. Vid val av
företag som ingår i enkätundersökningen utnyttjade vi SCB:s
företagsregister. Nackdelen är att registret inte alltid är helt uppdaterat.
Denna typ av problem är på förhand svåra att undvika vid
surveyundersökningar eftersom det inte finns några realistiska
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Under-

alternativ till att utnyttja befintliga register. För att i efterhand
upptäcka fel i urvalsramen kunde vi exkludera företag som inte ingår i
målpopulationen genom att vi ställde en fråga i formuläret om antalet
anställda.
En annan form av inferensfel är problemet med bortfall. I delstudie 1
har vi inget bortfall eftersom alla företag som tillfrågades också deltog
i undersökningen. En risk med enkätundersökningar är att bortfallet
kan bli stort. Därmed kan generaliseringsmöjligheterna försämras.
Bortfallet blir troligen större när undersökningen riktar sig mot
mindre företag än vid motsvarande undersökningar i större företag.
Orsaker till detta är att många företagsledare i mindre företag upplever
att de översvämmas av krav på statistik och annat uppgiftslämnande.
För att hinna med det dagliga arbetet aystår de därför från medverkan i
undersökningar. Vi försökte undvika problemet med bortfall genom att
konstruera ett enkelt frågeformulär där fasta svarsalternativ
dominerar. Vid bortfallsanalys är det viktigt att analysera hur ett
eventuellt bortfall fördelar sig inom t ex de tre storleksklasserna (5-9,
10-19, 20-49). Bortfallet får inte vara systematiskt så tillvida att någon
speciell kategori av företag har extremt låg svarsfrekvens. I efterhand
gjorde vi därför en begränsad bortfallsanalys (aysnitt 3.4.5). I delstudie
3 föll ett företag bort.
En tredje typ av inferensfel är att undersökta enheter inte är representativa för den målpopulation som urvalet skett från. Urvalsfelen kan
vara systematiska och/eller slumpmässiga. För att undvika urvalsfel i
enkätundersökningen gjorde vi ett sannolikhetsurval och kunde då
också i förväg beräkna felrisker. Stickprovet drogs sedan av SCB och
vi har ingen anledning att misstänka att detta inte skett på ett korrekt
sätt.
Vid insamling av data kan mätfel uppstå. Dessa kan delas in i tre kategorier; respondentfel, instrumentfel och intervjuareffekter. Respondentfel innebär att respondenten inte kan eller vill ge riktiga uppgifter. Denna typ av fel kan förekomma i alla delstudierna. Att respondentfel inte förekommer är svårt att kontrollera. Vid enkätundersökningen kan vi inte heller vara helt säkra på vem som svarade på
enkäten även om vi riktade enkäten till företagsledaren. Denna kan ta
hjälp av t ex sin redovisningskonsult för att besvara enkäten och i ett
sådant fall mäter vi t ex inte företagsledarens användning av de ekonomiska rapporterna utan konsultens eller konsultens tolkning av företagsledarens användning.
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Instrumentfel kan bl a uppstå om frågorna är oklart formulerade, om
svarsalternativen är för få eller för många eller beroende på frågornas
inbördes ordning. För att undvika fel som berör frågeformuleringen i
samband med enkätundersökningen testades frågeformuläret dels på experter dels på företagsledare i mindre företag som inte ingick i vårt
stickprov. Erfarenheten från delstudie 1 var också viktig i samband
med konstruktion av frågeformuläret i delstudie 2. För att undvika
problem med för många eller för få svarsalternativ diskuterade vi
svarsskalornas spännvidd med statistiker.
Intervjuareffekter är den tredje typen av mätfel. Dessa uppkommer i
samband med personliga intervjuer eftersom intervjuaren t ex genom
sitt uppträdande kan påverka respondenten. Vidare kan intervjuaren
genom sin tolkning av vad respondenten säger ge upphov till fel. I
delstudie 1 och 3 där vi använde personliga intervjuer som
datainsamlingsmetod försökte vi undvika den senare typen av mätfel
genom att alltid vara två vid genomförandet av intervjuerna.
Slutligen kan bearbetnings- och tolkningsfel uppstå. Här ingår
hanterings-, analys- och tolkningsfel. Hanteringsfel innebär att misstag i
överföring från frågeformulär till bearbetningsbara data gjorts. En redogörelse för hur vi gått tillväga för att undvika detta finns i aysnitt
3.4.6. Analysfel innebär t ex att valda analysmetoder är olämpliga.
Tolkningsfel innebär t ex att felaktiga slutsatser dras ur analyserade
data. Orsaken kan vara dåliga kunskaper om analysmetodernas förutsättningar och begränsningar. För att i möjligaste mån undvika analysoch tolkningsfel har vi diskuterat valda statistiska analysmetoder med
statistiker vid Chalmers Tekniska Högskola.
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4

RESULTAT OCH ANALYS AV
DELSTUDIE 1

Under hösten 1989 genomfördes intervjuer med företagsledare i sju
mindre företag. Vid intervjuerna användes en i förväg utarbetad intervjuguide (bilaga 1). I aysnitt 3.3 redogörs för motiv till delstudien
samt förfarandet i samband med urval och genomförande.
Kapitlet inleds med en presentation av de företag som ingår i delstudien (4.1). Redovisningen sker i form ett tvärsnitt. Vi har vidare
valt att komplettera presentationen med att beskriva två företag där
stora olikheter finns beträffande utformning och användning av ekonomisystem. Vid presentation av företagen använder vi det grekiska
alfabetets bokstäver som fingerade namn. I aysnitt 4.2 relateras
företagsbeskrivningarna till analysmodellen. I de fall det framträder
tydliga mönster mellan ekonomisystem och analysmodellens variabler
formuleras hypoteser som berör användning av ekonomisystem (4.3).

4.1

Presentation av företagen

Huvudavsnittet inleds med beskrivningar av företagens situation (4.1.1)
därefter följer redogörelser av företagsledarna samt ekonomifunktionens struktur (4.1.2 och 4.1.3.). Utformning och användning av ekonomisystem presenteras i aysnitt 4.1.4. Huvudavsnittet ayslutas med en
illustration av utformning och användning av ekonomisystem i två
företag (4.1.5).

4.1.1

Företagens situation

Det finns skillnader mellan företagen som ingår i delstudie 1, som kan
hänföras till företagens situation dvs antal anställda, verksamhet, ålder,
ägarstruktur och konkurrenssituation (tabell 4:1). Vid urvalet fanns
önskemål om en viss spridning och här beaktades framförallt
variablerna storlek och verksamhet. Antalet anställda varierar mellan 5
och 47. Av de 47 anställda i Eta arbetar 10 personer med admi-

92

nistrativa arbetsuppgifter. I övriga företag finns endast 1-2 anställda
som är sysselsatta med denna typ av arbete.
Tabell 4:1

Företag

Företagens situation
Antal
anställda

Är

Verksamhet

Agarstruktur

Konkurrenssituation

Alfa

18

Handel

26

Fristående
2 delägare

Måttlig

Beta

6-8

Anläggning

7

Fristående
2 delägare

Hård

Gamma

7

Tillverkning

5

Fristående
5 delägare

Måttlig

Delta

5

Handels och
service

10

Fristående
2 delägare

Liten

Epsilon

12

Anläggning

20

Fristående
2 delägare

Måttlig

Zeta

9

Handel

127

Fristående
2 delägare

Mycket
hård

Eta

47

Tillverkning

30

Fristående
2 delägare

Hård

Flertalet företag har funnits under många år. Endast två företag har
startats under 1980-talet (Beta och Gamma). Alla företag är fristående.
Däremot varierar antalet ägare. Gamma är ett familjeföretag som ägs
av föräldrar och tre barn. Övriga har två ägare och i några fall är
ägarna syskon eller man och hustru. Konkurrenssituationen upplevs
endast i några företag som hård eller mycket hård. Det är viktigt att
notera att intervjuerna genomfördes under en period då det rådde
högkonjunktur.
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4.1.2

Företagsledare/ledning

Alla företagsledare utom de i Zeta är män. Åldern varierar mellan 30
och 50 år. I tre företag (Alfa, Zeta och Eta) har företagsledarna akademisk utbildning i ekonomi. I anläggningsföretagen (Beta och Epsilon)
är företagsledarna ingenjörer. Företagsledarna i övriga företag har
yrkesutbildning inom respektive företags verksamhetsområde.
Arbetsuppgifterna varierar men i de flesta fall deltar företagsledaren/ledningen i den löpande verksamheten. Omfattningen varierar dock.
Företagsledaren/ledningen i Alfa och Gamma använder ungefär hälften
av den totala arbetstiden åt löpande verksamhet, medan den sysselsätter
företagsledaren i Delta på heltid. Övriga ser företagsledning som sin
huvudsakliga arbetsuppgift.

4.1.3

Ekonomifunktionens struktur

Sätt att organisera ekonomiarbete och informationsteknologi ingår i
den huvudkomponent som i analysmodellen sammanfattas som ekonomifunktionens struktur. Vid analys av sätt att organisera ekonomiarbete framgår att i företag där kalkyler och budgeter finns utförs
arbetet internt. Företagsledaren/ledarna är också i relativt stor
utsträckning involverade i arbetet med budgeter och kalkyler.
Beträffande löpande redovisning och bokslut råder motsatt förhållande.
I flertalet företag utförs arbetet antingen av redovisningsbyråer eller
anställda (tabell 4:2). I Alfa som anlitar redovisningsbyrå för löpande
redovisning har beslut nyligen fattats om att i framtiden utföra arbetet
internt. I samtliga företag är redovisningen datoriserad. Däremot har
endast två företag datoriserat budgeter och kalkyler (tabell 4:2).
Företagsledarna i de företag som anlitar redovisningsbyråer uppger att
byråerna inte är till någon hjälp vid analys av redovisningsinformation.
Missnöje med att redovisningsbyråerna inte tillräckligt snabbt skickar
redovisningsinformation påpekas av flera företagsledare. Denna
tidsfördröjning angays i ett fall (Alfa) som skäl till rapporternas
bristande användning.
Revisorernas roll varierar. I tre företag uppfattas revisorn enbart som
granskare (Beta, Delta och Zeta). I övriga företag har revisorn både en
granskande och rådgivande roll. En företagsledare (Epsilon) angav
bristande kompetens hos redovisningsbyrån som skäl för att föredra
revisorn som rådgivare.
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Tabell 4:2

Ekonomifunktionens struktur

Företag

Löpande
redovisning

Bokslut

Datorisering

Alfa

Red.byrå

Red.byrå

Redovisning

Beta

Internt/
Anställd

Anställd/
Red.byrå

Redovisning

Internt/
Anställd

Red.byrå

Redovisning

Delta

Red.byrå

Red.byrå

Redovisning

Epsilon

Red.byrå

Red.byrå

Redovisning

Zeta

Internt/
Företagsled

Internt/
Företagsled

Redovisning
Budgeter
Kalkyler

Eta

Internt/
Anställd

Internt/Anställd

Redovisning
Budgeter
Kalkyler

Gamma

4.1.4

Utformning och användning av ekonomisystem

Ekonomisystem inkluderar redovisning, budgeter och kalkyler. Från
redovisning och kalkyler kan nyckeltalsrapporter erhållas. Redovisningen är i samtliga företag uppbyggd kring BAS-kontoplanen.
Ingen företagsledare har kännedom om branschkontoplaner finns som
passar företagens verksamhet. Beträffande redovisningsrapporter varierar rapporttyper och frekvens. Balans- och resultatrapporter förekommer i alla företag men frekvensen varierar mellan 1 gång/månad
till 1 gång/år. I Beta, Zeta och Eta har redovisningen utvecklats så att
uppföljning bl a sker per resultatenhet. Omfattningen av den interna
redovisningen skiljer sig dock åt i dessa företag.
Förekomst av budgeter och budgetuppföljning varierar (tabell 4:3). I
Gamma, där budgeter upprättas men inte följs upp, kunde inte
företagsledaren ange syftet med att budgetera. I flertalet företag sker
planering och styrning av likviditeten genom uppföljning av
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kontosaldon. Frekvensen på uppföljningen varierar frän 1 gäng/dag till
I gång/månad. Företag som har haft likviditetsproblem gör uppföljning oftare än övriga.
Tabell 4:3

Ekonomisystemens utformning

Företag

Ekonomisystems Frekvens
innehåll

Uppföljningsfrekvens

Alfa

Redovisning
Produktkalkyler

Månad
Otegelbundet

Ingen

Redovisning
Resultatbudget
Projektkalkyler

Månad
År
Regelbundet

År
Regelbundet

Redovisning
Försäljnbudget
Produktkalkyler

År
År
Regelbundet

Ingen uppföljning
Regelbundet

Delta

Redovisning

År

Epsilon

Redovisning
Resultatbudget
Projektkalkyler

Månad
År
Regelbundet

Ingen uppföljning
Regelbundet

Redovisning
Nyckeltal
Resultatbudget
Likviditetsbudget
Produktkalkyler

Månad
Månad
År
2 ggr/månad
Regelbundet

Månad
Vecka
Regelbundet

Redovisning
Månad
Nyckeltal
År
Resultatbudget
Månad
Försäljningsbudget Månad
Produktkalkyler
Regelbundet

Månad
Regelbundet
Regelbundet

Beta

Gamma

Zeta

Eta

Kalkyler förekommer i de flesta företagen (tabell 4:3). I handels- och
tillverkningsföretagen upprättas produktkalkyler och i övriga företag
projektkalkyler. I Delta upprättas inga kalkyler. Där används istället
riktpriser som underlag för prissättning.
Det föreligger skillnader beträffande användning av redovisningsrapporter för styrning av verksamheten (tabell 4:4). De flesta företags- ,
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ledare uppger att de använder redovisningsrapporterna mer aktivt i
sämre tider än i bättre. Det finns dock företagsledare (Zeta) som betonar att en aktiv och löpande användning av rapporter är ett villkor
för förståelse av ekonomisk information. Syftet med delå'rsrapporter
varierar. I Delta och Epsilon används de för att planera bokslutsdispositioner inför årsbokslut, medan delårsrapporter i övriga företag
uppfattas som ett hjälpmedel för styrning. Noggrannheten beträffande
periodiseringar varierar mycket mellan företagen.
Nyckeltal beräknas i Zeta och Eta. Företagsledaren i Eta anser att traditionella nyckeltal är svåra att använda för styrning av verksamheten i
mindre företag. I Zeta beräknas nyckeltal varje månad. De används
mycket aktivt för att styra verksamheten. Här betonas vikten av
verksamhetsanknutna nyckeltal som t ex omsättningshastighet per
produkt. Övriga företagsledare uppger att de inte känner till något om
nyckeltal.
I Beta, Epsilon och Eta uppger företagsledningen att syftet med budgeter är att skapa underlag för resursplanering. Budgeter är en mycket
viktig del av ekonomisystemet enligt företagsledarna i Beta och Eta.
Beta och Epsilon utför anläggningsprojekt. Här upprättas kalkyler och
de följs också upp med stor noggrannhet. Kalkyluppföljningen ligger
som underlag för offerter till likartade projekt. Företagsledaren/ledarna i båda företagen uppfattar kalkyler som en mycket viktig del i
företagens ekonomistyrning.
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Tabell 4:4

Användning av ekonomisystem

Företag Användning som hjälpmedel för styrning

Variation i användning av
redovisningsrapporter beroende på lönsamhet

Alfa

Befintligt ekonomisystem används i ganska liten utsträckning som hjälpmedel för
styrning av verksamheten

Större användning i sämre tider

Beta

Befintligt ekonomisystem används i stor utsträckning för
styrning av verksamheten.
Kalkyler anses mycket viktiga

Större användning i sämre tider

Gamma

Befintligt ekonomisystem används i begränsad utsträckning
för styrning av verksamheten.
Kalkyler anses viktiga

Större användning i sämre tider

Delta

Befintligt ekonomisystem används inte för styrning av verksamheten

Ingen skillnad

Epsilon

Befintligt ekonomisystem används i begränsad utsträckning
för styrning av verksamheten
Kalkyler anses viktiga

Något större användning i
sämre tider

Zeta

Befintligt ekonomisystem används i mycket stor utsträckning
för styrning av verksamheten.
Alla delar anses mycket viktiga

Ingen skillnad

Eta

Befintligt ekonomisystem används i stor utsträckning för
styrning av verksamheten.
Budgeter anses viktiga

Större användning i sämre tider
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4.1.5

Illustration av utformning och användning av
ekonomisystem i två företag

Vi har valt att komplettera den ovan gjorda presentationen med korta
fallbeskrivningar av två företag där stora olikheter finns. Det ena
företaget (Delta) får representera företag som har ett mycket begränsat
ekonomisystem och där ekonomisystemets viktigaste användning är att
tillgodose legala kray. Det andra företaget (Zeta) får representera
företag som har välutvecklade ekonomisystem och där
ekonomisystemet i stor utsträckning används för styrning av verksamheten.
Delta
Delta är ett kombinerat handels- och serviceföretag. Det har allt sedan
starten funnits i Göteborgsregionen. Företaget säljer och installerar
mobiltelefoner och målet är att snabbt anpassa sig till efterfrågan på
marknaden. Kunderna finns företrädesvis i västra Sverige. Omsättningen uppgår till ca fyra miljoner kronor (1989) och företaget har 5
anställda. En strategi är att inte växa. Skälet är att företagsledarna
befarar att en expansion leder till att mer tid än "idag" måste ägnas åt
ledning och administration. Konkurrensen är ganska liten bl a till följd
av att efterfrågan växt explosionsartat under 1980-talet. Den uttalade
strategin att inte växa innebär t ex att företaget numera inte
annonserar. Vid tidigare tillfällen har annonsering medfört en stor
tillströmning av kunder och Delta har då fått leveransproblem.
De två nuvarande ägarna startade företaget 1979. De har tidigare
arbetat som anställda i elektronikföretag. Vid starten fanns tre ägare
men en av dem "hoppade av" efter ett år. Ägarna, som båda är
tekniker och män i fyrtioårsåldern, arbetar med ledning, ekonomi samt
försäljning och installation. Tyngdpunkten ligger på de senare
arbetsuppgifterna. Det finns ingen arbetsuppdelning mellan ägarna utan
behovet avgör arbetsuppgifterna för dagen.
Merparten av redovisningsarbetet utförs externt. En redovisningsbyrå
anlitas för löpande redovisning och bokslut. Företagsledarna vill inte
ägna tid åt arbete med ekonomi, eftersom de anser sig varken ha
intresse eller tillräcklig kompetens. Att låta en anställd sköta löpande
redovisning skulle, enligt företagsledarna, innebära att de på ett mer
påtagligt sätt än "idag" skulle involveras i arbete med ekonomi. För att
undvika detta anlitas redovisningsbyrån.
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Ekonomisystemet är mycket enkelt. Någon budget upprättas inte.
Företagsledarna menar att de inte ser någon fördel med att göra gissningar om framtiden. Likviditeten kontrolleras sporadiskt genom uppföljning av kontosaldon. Delta har aldrig haft några större likviditetsproblem. Inga former av kalkyler upprättas. Riktpriser i branschen
finns som underlag för prissättning av produkter och tjänster. Det
saknas underlag för att jämföra olika produkter och tjänsters
lönsamhet. Redovisningsbyrån utför löpande redovisning och upprättar
delårsbokslut någon månad före räkenskapsårets slut. Redovisningen
har BAS-planen som grund. Företagsledarna känner inte till om någon
branschkontoplan används eller om byrån anpassat BAS-planen till företagets verksamhet.
Ekonomisystemet används minimalt. Företagsledarna anser att de inte
har någon större nytta av redovisningsrapporter. Ett viktigt skäl är att
rapporterna inte visar lönsamhet för olika produkter och tjänster.
Delårsbokslut upprättas för att göra avvägningar inför bokslutet.
Företagsledarna har nyligen deltagit i en kurs i redovisningsbyråns
regi där bl a användning av nyckeltal behandlades. Redovisningsbyrån
planerar att i grafisk form distribuera nyckeltalsrapporter och detta
hoppas företagsledarna skall leda till att redovisningsinformation får
större användning. Båda företagsledarna tror att grafisk presentation
av redovisningsdata passar dem bättre än presentation i sifferform.
Zeta

Zeta är ett handelsföretag som sedan 1862 funnits i Göteborg.
Företaget har en butik som allt sedan starten ägts av en och samma
släkt. Sortimentet består företrädesvis av klockor men andra produkter
finns som t ex kikare och termometrar. Vidare utförs reparationer av
klockor. Butiken har tidigare haft en exklusiv prägel men på senare år
har sortimentet breddats och idag finns både billiga och dyra varor.
Omsättningen är 6 miljoner kronor (1989) och antalet anställda uppgår
till 9, varav två är urmakare. Företaget har under senare år fått ökad
konkurrens eftersom många "klockkedjor", med stora finansiärer
bakom sig, etablerats på marknaden. Zeta samarbetar med andra
företag ayseende inköpsfunktionen. Gemensam annonsering ingår
också i samarbetet. Affärsidén är att behålla en del av det exklusiva
sortimentet men också att satsa på billigare modeprodukter. Eftersom
urmakare är en liten och utdöende yrkesgrupp har Zeta periodvis haft
problem med att rekrytera yrkesskicklig arbetskraft.
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Två kvinnor i fyrtioårsåldern äger Zeta och båda kan betraktas som företagsledare. De tog över familjeföretaget för 10 år sedan och hade
dessförinnan arbetat i företaget i ca 10 år. Företagsledarna är inte utbildade urmakare. De har gymnasieutbildning. A har viss akademisk
utbildning bl a i ekonomi. Arbetsledande och administrativa arbetsuppgifter har delats upp så att A sköter ekonomi och marknadsföring
och B sköter inköp och personal. Båda arbetar med försäljning i butik
under kortare stunder t ex i samband med lunchraster. Företagsledarna
visar stort intresse för företagsledande uppgifter. Bl a deltar de i
kursverksamhet vars inriktning är att utbyta erfarenheter med andra
företagsledare.
Ekonomiarbetet utförs uteslutande internt. Företagsledare A, som har
huvudansvar för ekonomiarbetet, upprättar budgeter och kalkyler, men
båda företagsledarna deltar i uppföljningen. Löpande redovisning och
bokslut utförs också av A. Den information som erhålls ur
ekonomisystemet uppfattas som central och därför anser företagsledarna att de är otänkbart att lämna bort redovisningen.
Ekonomisystemets samtliga delar är idag (1989) datoriserade. Behoven
har fått styra i vilken ordning de olika delarna datoriserades.
Kalkylerna datoriserades först och vid den tidpunkten fanns inga
kalkylprogram att köpa i Sverige som lämpade sig för mindre företag.
En tysk programvara förvärvades och en programmerare anpassade
den till företagets verksamhet.

Resultatbudget upprättas en gång per år medan uppföljningen sker
varje månad. Två gånger i månaden görs en plan över likviditeten och
uppföljningen sker varje vecka. Likviditeten har under vissa perioder
varit dålig. Banken har vid dessa tillfällen ställt upp med krediter utan
att göra någon ingående kreditbedömning. Skälet är att Zeta äger en
centralt belägen fastighet som är lågt belånad. Produktkalkyler
upprättas som underlag för prissättning. BAS-planen ligger till grund
för redovisningen. Någon lämplig branschkontoplan finns inte. Balansoch resultatrapporter som beaktar periodiseringar tas fram varje
månad och från redovisningen är det också möjligt att erhålla
information om lönsamheten per produkt. Nyckeltalsrapporter, t ex
omsättning per produkt, tas också fram varje månad.
Företagsledarna använder ekonomisystemet mycket aktivt för att styra
verksamheten. Företagsledarna analyserar alltid skillnader mellan budget och utfall. Jämförelse mellan för- och efterkalkyler leder ofta till
att åtgärder vidtas. Redovisningen följs upp mycket noggrant och om
nyckeltal för en produkt visar sjunkande omsättning blir konsekvensen
ibland att skyltningen ändras. Däremot används inte arbetsmaterialet
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"Se om Ditt företag" i samband med att Zetas ekonomi analyseras.
Företagsledarna anser inte att materialet är tillräckligt sofistikerat för
deras behov. De menar också att de sätt på vilket ekonomisystemet
används är en bidragande orsak till att företaget har överlevt pä
marknaden, trots den allt ökande konkurrensen under senare år.
Vidtagna marknadsföringsåtgärder kan ofta direkt kopplas till den
information som ekonomisystemet lämnar.

4.2

Resultat relaterade till analysmodellen

4.2.1

Företags situation

Vår analysmodell berör bl a kopplingar mellan företags situation och
utformning samt användning av ekonomisystem. Vid analys av företags
situation väljer vi att beskriva företagen utifrån deras:
*Storlek
*Verksamhet
*Ålder
*Ägarstruktur
*Konkurrenssituation

Av de företag som ingår i delstudie 1 finns 4 med 5-9 anställda, 2 med
10-19 anställda och 1 med fler än 20 anställda. I det största företaget
finns ett välutvecklat ekonomisystem och det används i stor
utsträckning som hjälpmedel för styrning av verksamheten.
Ekonomisystemets viktigaste delar är budgeter och kalkyler. Nyckeltal
beräknas, men används inte i någon större omfattning. I det minsta
företaget finns endast redovisning och syftet är att uppfylla legala kray.
Jämförelse mellan det minsta och det största företaget visar på stora
skillnader beträffande ekonomisystems utformning och användning.
Företagsledarna i Eta använder ekonomisystemet för att reducera osäkerhet i samband med beslutsfattande. De använder ekonomisystemet
både för att styra individer och aktiviteter. I företag av denna storlek
kan verksamheten vara svår att överblicka utan användning av
ekonomisk information. Företagsledarna i Delta använder däremot
ekonomisystemet företrädesvis för att tillgodose lagstadgade kray.
Detta behöver inte betyda att företagsledarna har sämre ekonomisk
överblick eftersom de i stor utsträckning deltar i den löpande
verksamheten och därigenom kan få en uppfattning om företagets ekonomiska situation.
Analys utifrån företagens verksamhet och ekonomisystem visar skillnader beträffande kalkyler. Tillverknings- och anläggningsföretagen läg-
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ger ner mer tid på för- och efterkalkyler än de övriga. Här uppfattas
kalkyler som ett viktigt styrinstrument. Beträffande redovisning och
budget framträder inget tydligt mönster som kan kopplas till
företagens verksamhet.
Två av de studerade företagen startades under 1980-talet. I Beta har
ekonomisystemets utformning utvecklats med tiden. De första åren
innehöll systemet affärsredovisning och projektkalkyler. Företaget
planerar att integrera budget och kalkyler med redovisning.
Utvecklingen av ekonomisystemet påverkade också användningen.
Efterhand som utvecklingsnivån ökade steg också graden av användning. I Gamma som startades 1985 anlitades konsulthjälp för redovisning och budgeter under de första åren men 1989 anskaffades ett
datorbaserat ekonomisystem och löpande redovisning utförs nu internt.
Här används det datoriserade systemet endast för affärsredovisning.
Budgeter och kalkyler upprättas manuellt men planer finns att i framtiden även datorisera dessa delar. Det befintliga ekonomisystemet
används i begränsad utsträckning för styrning. I Epsilon, Zeta, och
Eta, som alla är äldre än 20 år, skiljer sig ekonomisystemens
utformning och användning. Zeta och Eta har välutvecklade
ekonomisystem och systemen används också i stor utsträckning för
styrning av verksamheten. Ekonomisystemet i Epsilon är däremot mindre utvecklat och används också i begränsad utsträckning som hjälpmedel för styrning. Vid jämförelse mellan företagen framträder inget
tydligt mönster som kan relateras till företags ålder.
I delstudien ingår endast fristående företag och i alla utom ett
(Gamma) finns två ägare. Eftersom vi endast intervjuat företagsledare
i fristående bolag där flertalet har två ägare kan vi inte uttala oss om
eventuella mönster beträffande ekonomisystem i företag med olika
ägarstruktur.
Två företag arbetar under helt skilda konkurrensförhållanden jämfört
med övriga fem. Delta, där företagsledarna upplever liten konkurrens,
verkar på en expansiv marknad, där efterfrågan har ökat mycket
kraftigt. I Delta finns ett minimalt ekonomisystem, vars syfte är att
uppfylla legala kray. Zeta, där konkurrensen upplevs som mycket
hård, finns däremot på en marknad som har blivit hårdare, därför att
nya konkurrenter har etablerat sig medan efterfrågan inte har ökat i
motsvarande grad. I Zeta finns ett välutvecklat ekonomisystem och
företagsledarna anger att ett aktivt användande är nödvändigt för
företagets överlevnad. Bland övriga företag är tendensen att de med
hård upplevd konkurrens har högre utformning och användning av
ekonomisystem än de som upplever måttlig konkurrens.
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4.2.2

Företagsledare/företagsledning

Analysen har gjorts utifrån företagsledarens
*egenskaper (kön och ålder)
*utbildning och erfarenhet
*arbetsuppgifter

I sex företag är företagsledaren/ledningen män och i ett företag finns
kvinnor som företagsledare. Vi kan inte se något mönster mellan företagsledarens kön och ekonomisystem. Visserligen har ekonomisystemet
hög utformning och användning i Zeta där kvinnor är företagsledare
men detta gäller även i några företag där män är företagsledare. Vid
jämförelse mellan företagen finns det inte heller något tydligt mönster
mellan ekonomisystem och företagsledarnas ålder.
I tre företag finns företagsledare med akademisk utbildning
(ekonomiska ämnen). Företagsledarna i Eta och Zeta använder ekonomisystemen mycket aktivt. I Delta där företagsledarna har relativt
låg formell utbildning finns endast redovisning för att uppfylla legala
kray. Budgeter och kalkyler saknas. Företagsledarna i Delta önskar att
den ekonomiska informationen presenteras på annat sätt. Om informationen görs mer lättillgänglig, t ex i grafisk form, tror företagsledarna
att de skulle ha större utbyte av den. Vi kan se att ekonomisystem
varierar mellan företag där företagsledarens utbildning skiljer sig åt. I
företag där företagsledaren har hög formell utbildning är ekonomisystemen mer omfattande och används i större utsträckning för
styrning av verksamheten än i företag där företagsledaren har låg
formell utbildning.
Däremot kan vi inte se något mönster mellan företagsledarnas
erfarenhet och ekonomisystemen. I Alfa är företagsledarna relativt nya
i sina befattningar. De verkar ganska osäkra på ekonomisystemets
användningsmöjligheter. I Eta däremot, där också företagsledarna är
relativt nya i befattningarna, används det befintliga ekonomisystemet i
hög grad som hjälpmedel för styrning av verksamheten. I Gamma,
Delta, Zeta, och Epsilon finns företagsledare som har relativt lång
erfarenhet som företagsledare (minst 10 år). Bland dessa företag
varierar graden av utformning och användning av ekonomisystemen.
I sex av sju företag deltar företagsledaren/ledningen i det löpande arbetet. Omfattningen varierar dock. Alfa, Delta och Gamma har företagsledare som ägnar ganska stor del av arbetstiden åt att delta i den
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löpande verksamheten. Ekonomisystemen används här i begränsad utsträckning för styrning. Zeta och Eta har företagsledare som i liten
eller ingen utsträckning deltar i den löpande verksamheten. Här har
ekonomisystemen hög utformning och används i hög grad som
hjälpmedel för styrning. Resultaten tyder på att det verkar finnas ett
mönster beträffande ekonomisystemen och i vilken utsträckning
företagsledarna deltar i den löpande verksamheten.

4.2.3

Ekonomifunktionens struktur

Analysen som berör ekonomifunktionens struktur ayser företagens:
*Informationsteknologi
*Sätt att organisera ekonomiarbete

Samtliga företag har datoriserad redovisning. I Zeta och Eta är
ekonomisystemens samtliga delar datoriserade. Beta, där bara
redovisningen är datoriserad, har också ett ekonomisystem med hög
utformning och där används systemet också i stor utsträckning som
hjälpmedel för styrning. Det är svårt att se något tydligt mönster
mellan datorteknologi och ekonomisystem.
Skillnader finns beträffande sätt att organisera ekonomiarbete. Några
företag sköter ekonomiarbetet internt, medan andra i varierande omfattning anlitar redovisningskonsulter. I företag som anlitar redovisningskonsulter för löpande redovisning har ekonomisystem relativt låg
utformning och där används också systemen i begränsad utsträckning
för styrning. De företag som internt utför löpande redovisning har utvecklat sina system och använder systemen i relativt hög grad för
styrning. Att internt sköta ekonomifunktionen kan inte endast erbjuda
snabbare information utan kan också bidra till ökad förståelse av ekonomisk information.

4.3

Formulering av hypoteser

Analysmodellen (figur 2:9) fokuseras kring om det finns kopplingar
mellan företags situation, företagsledare/ledning och ekonomifunktionens struktur samt utformning och användning av ekonomisystem.
Utifrån resultaten i delstudie 1 uppfattar vi ett mönster beträffande
företagens utformning och användning av ekonomisystem relaterat till:
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* Företagsstorlek
* Företagets konkurrenssituation
* Företagsledarens utbildning.
* Företagsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter
* Företagets sätt att organisera ekonomiarbetet

Resultaten av delstudie 1, ger tillsammans med litteraturen i kapitel 2,
underlag för formulering av hypoteser. Vi har i delstudie 1 sett att utformning av ekonomisystem samvarierar med användning. För att
reducera antalet hypoteser väljer vi att koncentrera hypotestestningen
kring användning av ekonomisystem. Skälet är att formulering av
många hypoteser kräver ett mycket stort datamaterial annars riskeras
att ingen hypotes kan verifieras på grund av för få observationer. Fem
hypoteser blir därför föremål för testning. Hypoteserna formuleras för
att testa eventuella samvariationer och är indelade i tre grupper.
Hypotes H1 och H2 berör företagens situation, H3 och H4
företagsledare/ledningen och H5 ekonomifunktionens strukturl.
Eftersom vi ser ett tydligt mönster i användning av ekonomisystem när
vi jämför det största och minsta företaget formuleras hypotes H1.
Hl

Ekonomisystem används i högre utsträckning, i större än i

mindre företag, som hjälpmedel för styrning av verksamheten.

Den upplevda konkurrensen relaterad till utformning och användning
av ekonomisystem visar att det tycks finnas ett mönster vilket gör att vi
formulerar hypotes H2.
H2

I foretag med stor upplevd konkurrens används ekonomisystem
som hjälpmedel för styrning av verksamheten i större
utsträckning än i de företag där konkurrensen upplevs som
liten.

När vi i delstudien jämför företagsledare med hög respektive låg
formell utbildning kan vi konstatera skillnader i användning av ekonomisystem. Hypotes H3 som berör företagsledares utbildning och ekonomisystem formuleras enligt följande:
H3

Företagsledare med hög formell utbildning använder i större
utsträckning ekonomisystem som hjälpmedel för styrning av
verksamheten jämfört med företagsledare med låg formell
utbildning.

1 Egentligen är det nollhypotesema som testas se bilaga 6
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Eftersom vi kan konstatera stora skillnader i användning av ekonomisystem när vi jämför företag där företagsledarnas arbetsuppgifter varierar formuleras hypotes H4.
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Företagsledare som ägnar stor del av arbetstiden åt att delta i
den löpande verksamheten använder ekonomisystem i mindre
utsträckning som hjälpmedel för styrning av verksamheten
jämfört med företagsledare som ägnar liten del åt arbete i den
löpande verksamheten.

I företag som organiserar sitt ekonomiarbete på olika sätt finns också
skillnader i ekonomisystemens användning. Hypotes H5 formuleras enligt följande:
H5

I företag där ekonomiarbete utförs internt används ekonomisystem i större utsträckning som hjälpmedel för styrning av
verksamheten än i företag där extern hjälp anlitas.

Eftersom delstudie 1 endast innehåller ett fåtal företag som dessutom
är subjektivt valda vet vi inget om resultatens generaliserbarhet.
Vidare kan vi på basis av resultaten inte utesluta att faktorer som inte
visar några tydliga mönster ändå har betydelse vid utformning och
användning av ekonomisystem. Därför beaktas även dessa faktorer i
det fortsatta arbetet. Det framkom inte heller att några andra faktorer
än de som återfinns i analysmodellen är väsentliga att beakta vid
studier av ekonomisystem. För att ha möjlighet att dra generella
slutsatser kring ekonomisystem i mindre företag väljer vi att göra en
bred kartläggning med hjälp av en enkätundersökning. Undersökningens uppläggning och resultat beskrivs närmare i kapitel 5 och
6.
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5

RESULTAT OCH ANALYS AV
ENKÄTFRÅGOR - DELSTUDIE 2

I kapitlet beskrivs företagen som ingår i delstudie 2. Beskrivningarna
utgår från frågor som kopplas till analysmodellens delar (se figur 3:4).
Samma frågenumrering som används i formuläret redovisas i
respektive aysnitt (frågeformuläret finns i bilaga 2). I aysnitt 5.1
beskrivs företags situation och i aysnitt 5.2 och 5.3 företagsledare/ledning respektive ekonomifunktionens struktur. Vi visar också med
hjälp av korrelationsanalyser eventuella mönster inom eller mellan
analysmodellens variabler. Detta redovisas i slutet av aysnitt 5.2
respektive 5.3. Korrelationstabellerna finns i bilaga 6. I aysnitt 5.1 5.3 refererar vi till andra forskningsresultat. Skälet till att vi redan i
kapitel 5 behandlar andras forskningsresultat, som berör kopplingar
mellan företags situation, företagsledare och ekonomifunktionens
struktur, är att vi inte återkommer till detta i det fortsatta arbetet. I
Avsnitt 5.4 redovisas svaren på frågorna som berör utformning och
användning av ekonomisystem. I den senare delen av aysnittet skapas
två sammansatta mått kring ekonomisystem. Måtten används som
utgångspunkt i den vidare analysen som görs i kapitel 6.

5.1

Företags situation

I studier kring ekonomisystem, som har en situationsanpassad utgångspunkt (t ex Khandwalla, 1972, Khandwalla, 1974 och Gordon &
Narayanan, 1984), framkommer att det finns samvariationer mellan
företags situation och ekonomisystem. Vi anser därför att det är viktigt
att beskriva de företag som ingår i delstudie 2 utifrån deras situation.
Koppling till ekonomisystem görs dock först i kapitel 6. Beträffande
företagens situation görs beskrivningar som berör nedanstående frågor
i formuläret:
*Storlek
*Verksamhet
*Ålder
*Ägarstruktur
*Konkurrenssituation

(fråga 2)
(fråga 1)
(fråga 5)
(frågorna 3 och 4)
(frågorna 6 och 7)
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5.1.1

Storlek

Vid urvalet delades totalpopulationen in i tre strata. Proportionen
mellan strata i stickprovet skulle överensstämma med motsvarande
proportion i totalpopulationen (tabell 5:1). Tabellen visar också hur de
behandlade svaren fördelar sig inom storleksklasserna.
Tabell 5:1

Fördelning av antal aktiebolag, storleksuppdelat

Storleksklass

Stickprovets fördelning

Fördelnin& av svar

Antal (st)

(%)

Antal (st)

(%)

5-9 anställda

420

52,5

180

45,7

10-19 anställda

236

29,5

132

33,5

20-49 anställda

144

18,0

82

20,8

Totalt

800

100,0

394

100,0

Jämförelse mellan stickprov och behandlade svar visar en viss snedfördelning. Bortfallet är störst i företag med 5-9 anställda. Orsaken kan
vara att företagsledarna i dessa företag har ett brett ansvar, både
vertikalt och horisontellt. Arbetsbelastningen blir då mycket stor och
besvarande av enkätformulär kan fä låg prioritet. Liknande fördelning
av svarsfrekvensen, dvs ju mindre företag desto lägre svarsfrekvens,
har konstaterats i andra surveyundersökningar (jfr Ask & Ax, 1992 och
Beck&us & Roos, 1985, s 129). Trots skevheten representerar
storleksgruppen 5-9 anställda nästan hälften av de behandlade svaren.
Vid redovisning av resultat inom storleksklasserna torde denna
snedfördelning inte ha någon större betydelse. Det bör noteras att där
resultatredovisningen sker utan storleksindelning blir de två större
storleksklasserna något överrepresenterade.

5.1.2

Verksamhet

I aysnitt 3.4.1 redogjordes för motiv till att göra ett slumpmässigt
urval. Effekten av valet blir att stickprovet fördelar sig över samtliga
verksamheter. I tabell 5:2 jämför vi stickprovets fördelning med fördelning av enkätsvar med ayseende på olika verksamheter.
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Tabell 5:2

Antal företag inom olika verksamheter

Verksamhet

Stickprovets fördelning

Fördelning av svar

Antal (st)

(%)

Antal (st)

(%)

Tillverkning

177

22,1

94

23,9

Byggnadsindustri

107

13,4

52

13,2

Partihandel

99

12,4

50

12,7

Detaljhandel

123

15,4

60

15,2

Hotell & Restaurang

44

5,5

12

3,0

Samfärdsel

44

5,5

20

5,1

Konsultverksamhet

83

10,4

35

8,9

Annan service

78

9,7

46

11,7

Annan verksamhet

45

5,6

25

6,3

800

100,0

394

100,0

Totalt

Vi kan konstatera att skillnaden mellan stickprov och behandlade svar
endast är marginell. De skillnader som finns i grupperna konsultverksamhet och annan serviceverksamhet kan bero pä att vi vid
inkodning av de företag i stickprovet som ej svarade, tvingades
registrera dessa efter SCB:s klassificering i SNI-koder. I vissa fall var
det svårt att utifrån SNI-koden avgöra om företaget skulle hänföras till
konsult- eller annan serviceverksamhet. Den obetydliga skevhet som
finns i materialet kan endast ha marginell betydelse för våra resultat.

5.1.3

Ålder

En kvalificerad majoritet av företagen är äldre än tio år (68,3 %)1.
Endast 3,1 % är är yngre än två år, 13,7 % är 2-5 år och 14,9 % är 510 år. En viss eftersläpning i statistiken hos SCB kan vara en anledning
till att det finns så få företag som är yngre än två år. Vi har inte
kontrollerat om det finns någon skevhet i fördelning mellan stickprov
och behandlade svar ayseende ålder. Resultaten pekar dock i samma
riktning som Beck6rus och Roos (1985, s 130) som i sin undersökning
av småföretagare fann att drygt 70 % av företagen var äldre än 10 är.
In=388

11 0

5.1.4

Ägarstruktur

I mindre företag är ofta ägaren också företagsledare. Detta har visats i
flera undersökningar (t ex Bohman & Boter, 1984, s 169 och
Cunningham & Lischeron, 1991). Många företag ägs av ett mindre
antal personer. Företagsledaren ingår ofta i denna krets. Beträffande
våra undersökningsresultat svarade 45 % att företaget bara har en
ägare, 27,5 % har två ägare, 22,6 % har 3-5 ägare och endast 4,9 %
uppger att antalet ägare överstiger fem2.
I stickprovet ingår både fristående företag och företag som ingår i en
större enhet såsom moder- och dotterbolag. Flertalet företag som
besvarade enkäten (65,1 %) är fristående företag. Övriga företag är
antingen moderbolag (11,2 %) eller dotterbolag (23,7 %)3. Vi har inte
kontrollerat om det finns någon skevhet i fördelning mellan stickprov
och behandlade svar ayseende ägarstruktur.

5.1.5

Konkurrenssituation

Beträffande uppgifter om företagets konkurrenssituation utgår vi från
företagsledarnas bedömningar. På frågan om konkurrensen svarade
58,1 % att den upplevdes som stor eller mycket stor (tabell 5:3). Detta
kan jämföras med att endast 12,4 % anser att konkurrensen är liten
eller obefintlig.
Tabell 5:3

Företagens upplevda konkurrenssituation

Upplevd konkurrens

Andel (%)

Mycket stor

17,4

Stor

40,7

Varken stor eller liten

29,5

Liten

7,2

Mycket liten

3,4

Ingen

1,8

Totalt

n = 386

2 n=389
3n=384
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Vad beträffar främsta konkurrensmedel uppger 49,7 % kvalitet, 26,0
% pris, 19,4 % service och 3,6 % annat. Endast fem företag (1,3 %)
anger reklam som viktigaste konkurrensmedel. I likhet med vad som
gäller företagets ålder och ägarstruktur har vi inte kontrollerat om det
finns någon skevhet i fördelning mellan stickprov och behandlade svar.

5.1.6

Avslutande kommentarer

Vid genomförda korrelationsanalyser mellan variablerna som hänförs
till företags situation kan vi konstatera att det i ett fall finns ett mönster
som måste beaktas vid den fortsatta analysen4. Mönstret finns
beträffande företagsstorlek och företagsenhet där moder- och dotterbolag i större utsträckning än fristående företag har fler anställda.

5.2

Företagsledare/ledning

Företagsledare/ledning har en annorlunda roll i mindre företag än i
större. Avsaknad av experter gör att företagsledaren får en nyckelroll
som sammanhållande kraft eftersom många arbetsuppgifter koncentreras till denne. En presentation av företagsledarnas persondata och
arbetsuppgifter är av intresse för att öka förståelsen för förhållandena i
mindre företag. Huvudavsnittet är indelat i följande underavsnitt avseende företagsledarnas
*egenskaper (kön och ålder)
*utbildning och erfarenhet
*arbetsuppgifter.

5.2.1

Egenskaper

Kvinnor som företagare har fått stor uppmärksamhet under 1980-talet.
T ex arrangeras speciella mässor där enbart företag som drivs av
kvinnor finns representerade. Det finns forskningsresultat som å ena
sidan visar att olikhet ayseende kön ayspeglas i t ex sätt att leda företag
(Welsch & Young, 1984) medan andra pekar på att det inte finns några
skillnader (Kalleberg & Leicht, 1991). Fråga 49 ställdes för att i den
vidare analysen kunna se eventuella skillnader mellan kvinnors och
mäns sätt att utforma och använda ekonomisystem. Av enkätsvaren
framgår att det ovanligt med kvinnor som företagsledare i mindre
företag. Endast 5,3 % (20/380) är kvinnor.
4 Bilaga

6 tabell I och 8
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Vid jämförelse med andra undersökningar som utgått från företagsledarens egenskaper finns likheter men också vissa skillnader ayseende kön.
Antalet kvinnor som företagare har ökat mellan 1972 och 1985 med
ungefär 10 000 om jordbrukssektorn exkluderas (SAF:s småslcriftsserie
nr 2, 1985). Ungefär lika stor minskning noteras för antalet män som
företagsledare under samma period. Andelen kvinnor som var
företagare i mindre företag (0-49 anställda) uppgick 1984 till knappt 30
% (SAF:s småskriftsserie nr 2, 1985). För företag med 5-50 anställda
uppgick andelen till 10 % (Beck6rus & Roos, 1985, s 130).
Förklaringen till att andelen kvinnor som är företagsledare i vår studie
endast är 5 % kan vara att det, i motsats till ovan refererade undersökningar, i vår population ingår endast aktiebolag. Kvinnor väljer i
högre grad än män att driva företag som enskild firma (Sundin &
Holmquist, 1989, s 62).
Utöver företagsledarens kön är ålder en faktor som kan tas som
utgångspunkt för analys av sätt att leda företag. Här finns motstridiga
forskningsresultat. Vissa tyder på att det finns en samvariation mellan
individens ålder och t ex sätt att använda ekonomisystem (Lucas, 1975
och Schewe, 1976) medan andra inte finner några skillnader (Raymond,
1985). Därför ställdes en fråga om företagsledarens ålder (fråga 49).
Tabell 5:4
Ålder
Under 30 år

Företagsledarnas ålder (procentuell fördelning)
Fördelning (%)
2,6

30-40 år

19,6

41-50 år

45,6

51-60 år

24,6

Över 60 år
Totalt

7,6
n = 382

Den vanligaste åldern är mellan 41 och 50 är (tabell 5:4). Nästan
hälften av alla företagsledare finns i detta åldersintervall medan det är
väldigt få som är yngre än 30 år eller äldre än 60 år. Resultaten av vår
undersökning visar samma tendenser som andra undersökningar i
svenska mindre och medelstora företag (Beck6rus & Roos, 1985, s 130
och Bohman & Boter, 1984, s 170) men andelen företagsledare mellan
41 och 50 år är jämförelsevis något högre.
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5.2.2

Utbildning och erfarenhet

Företagsledarens utbildning och erfarenhet är en annan utgångspunkt
för att analysera sätt att leda företag. För att kartlägga karaktäristika
beträffande detta ställdes frågor kring utbildningsnivå/typ samt
erfarenhet som företagsledare (frågorna 50-52).
Av våra enkätsvar framgår att företagsledarnas utbildningsnivå
fördelar sig relativt jämnt mellan olika kategorier (tabell 5:5).
Tabell 5:5

Utbildningsnivå hos företagsledare (procentuell fördelning)

Högsta utbildningsnivå hos företagsledare

Andel %

Folkskola/grundskola eller motsvarande

20,2

Realskola 2-årigt gymnasium eller motsvarande

25,5

Minst 3-årigt gymnasium

27,3

Akademisk utbildning

22,8
4,2

Annan utbildning
Totalt

n = 381

Företagsledare med 3-årigt gymnasium är något fler jämfört med
övriga. Vid analys av utbildningstyp framgår att företagsledarna
företrädesvis har teknisk (46,5 %) eller ekonomisk (36 %) utbildning5.
En kvalificerad majoritet av företagsledare har mer än 6 års
erfarenhet som företagsledare medan 29,4 % innehaft befattningen i 5
år eller mindre6
Annan forskning kring företagsledares utbildningsnivå visar varierande
resultat. Engelska studier från 1970-talet (Bolton, 1971 och Deeks,
1976, s 104 f) visar på en relativt låg utbildningsnivå. Under samma
tidsperiod visar en amerikansk studie (Baumback & Mancuso, 1975) att
utbildningsnivån hos företagsledare är relativt hög. Skillnaden mellan
ovanstående resultat kan förklaras med olika sätt att definiera
småföretag samt att den amerikanska undersökningen fokuseras på att
undersöka framgångsrika entreprenörer snarare än på företagare i
allmänhet. I en svensk undersökning (Hult & Johannisson, 1974)
dominerar lågutbildade företagsledare. En annan svensk undersökning
(Davidsson & Wahlund, 1986), i vilken övervägande delen är
5 n=342

6 n=313
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småföretagare, visar dock på en något mindre andel lågutbildade
företagsledare.
Våra resultat tyder, jämfört med ovanstående svenska undersökningar,
på en högre utbildningsnivå. Förklaringen till detta kan vara förändring
i företagarstammen och/eller en allmänt höjd utbildningsnivå. Företagsledare i mindre och medelstora företag har företrädesvis gymnasieutbildning eller motsvarande, endast en liten del har akademisk examen.
Enligt Bohman och Boter (1984, s 171) ökar nivån på företagsledarens
utbildning vid ökad företagsstorlek. Vår undersökning visar inte någon
hög korrelation mellan företagsstorlek och företagsledarens
utbildningsnivå. Företagsledarna har dock en generellt högre utbildning
och andelen akademiker är markant högre än i Bohman och Boters
studie. Olikheter i resultaten beträffande andelen akademiker kan
förklaras av att urval av företag skiljer sig åt ayseende bransch, storlek
och region. T ex kan vi konstatera att andelen akademiker inom
konsultbranschen är betydligt högre än i andra verksamheter.
Kunskapsföretag säljer individernas kompetens och sådan försäljning
underlättas av att såväl företagsledaren som övriga personer har hög
formell utbildning. Denna typ av företag ingick inte i Bohman och
Boters studie. En annan förklaring till att utbildningsnivån hos
företagsledarna är högre i vår undersökning än i t ex Bohman och
Boters studie kan vara att utbildningsnivån generellt sett har ökat under
senare år.

5.2.3

Arbetsuppgifter

Det är vanligt att företagsledare i mindre företag har ett mycket brett
register vad gäller arbetsuppgifter. Vanligtvis utför företagsledare/ledning ekonomiska eller administrativa arbetsuppgifter utöver arbetsledande. Dessutom deltar de ofta i löpande verksamhet. För att
kartlägga hur företagsledarens arbetstid fördelar sig mellan olika
arbetsuppgifter ställdes en fråga (53) om hur stor del av totalarbetstiden som ägnas åt arbete med företagets ekonomi respektive
ledning och samordning. I tabell 5:6 framgår att många företagsledare
ägnar stor del arbetstid åt ledning och samordning. 57,5 % av
företagsledarna ägnar mer än 50 To av sin arbetstid åt ledning och
samordning. Betydligt mindre tid ägnas åt ekonomiarbete där en
kvalificerad majoritet av företagsledarna ägnar högst 26 To av arbetstiden till detta.
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Tabell 5:6

Fördelning av företagsledarnas arbetstid åt företagets ekonomi respektive ledning och samordning (procentuell fördelning)

Arbete med
(av total arbetstid)

Företagets
ekonomi

Ledning och
samordning

< 26 %

71,6

20,4

26-50%

21,8

22,1

51-75 %

5,2

23,3

>75%

1,4

34,2

Totalt

n = 349

n = 348

Genom att för varje enskild företagsledare slå ihop den arbetstid som
läggs ner på arbete med ekonomi och ledning och samordning kan vi få
en bild över den tid som denne ägnar åt löpande verksamhet. Vi har
antagit att den tid som inte ägnas åt ekonomiarbete och
ledning/samordning åtgår till arbete i den löpande verksamheten. Av
tabell 5:7 framgår att en kvalificerad majoritet av företagsledare ägnar
sig åt att i liten utsträckning delta i löpande verksamhet.
Tabell 5:7

Fördelning av företagsledarnas arbetstid åt löpande verksamhet
(procentuell fördelning)

Arbete med löpande
verksamhet

%

< 26 %

68,5

26-50 %

7,9

51-75 %

14,3

> 75 %

9,3

Totalt

n = 343

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att företagsledare lägger ner relativt stor del av arbetstiden på ledning och samordning. Däremot ägnar
sig företagsledarna i betydligt mindre utsträckning åt ekonomiarbete
och löpande verksamhet.
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5.2.4

Avslutande kommentarer

De genomförda korrelationsanalyserna visar i de flesta fall inget
mönster vilket gör att vi i det fortsatta arbetet kan anta oberoende
mellan flertalet av de variabler som berör företagsledaren och
kombinationen företagsledaren och företags situation7. Vi vill dock
kommentera några fall där det finns ett visst mönster. Bland
variablerna som hänförs till företagsledaren finns en korrelation som
bör beaktas mellan företagsledarens ålder och erfarenhet eftersom
äldre företagsledare har längre erfarenhet än yngre. Beträffande
företags situation och företagsledaren kan vi notera att företagets
ålder är positivt korrelerad med företagsledarens ålder. En större
andel yngre företagsledare finns i unga företag jämfört med övriga
vilket är naturligt eftersom den person som startar företaget ofta
kvarstår som företagsledare. Vidare kan vi notera att företagsledarens utbildningstyp och företags verksamhet är korrelerad. En
analys av resultaten visar att i företag inom partihandel, detaljhandel
och samfärdsel har en majoritet av företagsledarna ekonomisk
utbildning i motsats till tillverknings- och byggnadsindustri där en
kvalificerad majoritet företagsledare har en teknisk utbildning. Inom
hotell och restaurang är endast en mindre del företagsledare tekniker
eller ekonomer. I denna bransch uppger nästan hälften annan
yrkesinriktning som högsta utbildning. Slutligen kan vi konstatera att
företags ålder är korrelerad med företagsledares erfarenhet
eftersom företagsledare med lång erfarenhet företrädesvis finns i äldre
företag. Det är naturligt med tanke på att en majoritet av företagen
startas och drivs av en eller flera fysiska personer. Om ägaren också är
företagsledare finns tendenser till att dennes erfarenhet ökar med
stigande ålder hos företaget.

5.3

Ekonomifunktionens struktur

Informationsteknologins utveckling har bidragit till goda möjligheter
att bättre än tidigare styra och leda företag. Tillgång till stödjande
datorsystem kan ge högre kvalitet på beslutsunderlag och därigenom
förbättrad styrning av företaget totalt sett. Raymond (1982) har bl a
visat att datorisering påverkar företagsledarens beslutsfattande.
Raymond (1985) drar slutsatsen att företags sätt att organisera
ekonomiarbete påverkar ekonomisystems sofistikeringsgrad. Vid

7 Bilaga 6 tabell 2-9
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studier av ekonomisystem är det viktigt att beakta ekonomifunktionens
struktur och beskrivningen ayseende denna utgår från
*informationstelmologi
*sätt att organisera ekonomiarbete.

5.3.1

Informationsteknologi

För att se i vilken grad som delar av ekonomisystem datoriserats
ställdes frågor om redovisning, budgeter och kalkyler är datoriserade
(frågorna 12, 31 och 40). Enkätsvaren visar att redovisning är
datoriserad i nästan alla företag (tabell 5:8). Budgeter och kalkyler
förekommer i mindre omfattning än redovisning och de som har
budget och kalkyler har inte heller datoriserat dessa i samma
utsträckning som redovisning. Kalkyler har den lägsta
datoriseringsgraden där endast ca 1/3 av företagen har datoriserat
delen. Resultaten kan förklaras med att redovisning är lagstadgad och
att många programvaror finns på marknaden. Det går också att med
liten arbetsinsats och kompetens datorisera redovisning. För att
datorisera övriga rutiner framförallt kalkyler krävs betydligt mer tid
och kompetens
Tabell 5:8

Datoriserade ekonomirutiner (procentuell fördelning).

Datoriserade rutiner

Redovisning

Budgeter

Kalkyler

Helt eller delvis

91,3

60,3

35,5

Ej datoriserade

8,7

39,7

64,5

n=388

n.239

n=214

Totalt

Om datorer används är det relativt enkelt att integrera ekonomisystemets olika delar. För att se i vilken utsträckning som företag har integrerade ekonomisystem ställdes frågor om budgeter respektive kalkyler
är sammankopplade med redovisningen (frågorna 30 och 39). Av
enkätsvaren framgår att budgeter integreras med redovisning i knappt
hälften av alla företag och att kalkyler integreras med redovisningen i
ännu mindre utsträckning än budgeter.
Resultaten tyder på att användning av datorer för ekonomirutiner i
många företag ökat jämfört med tidigare undersökningar. Bohman och
Boter (1984, s 180) konstaterar, i en studie där företag med 10-49
anställda ingick, att knappt hälften saknar all form av datoriserade
ekonomirutiner. Senare studier av småföretag visar på en ökad
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användning av datorer inom det ekonomiadministrativa området
(Glader, 1989, s 15).

5.3.2

Sätt att organisera ekonomiarbete

Ekonomiarbetet är i mindre företag organiserat på olika sätt beroende
på i vilken utsträckning konsulttjänster utnyttjas. Vissa företag utför
större delen arbetet internt medan andra överlåter det till konsulter. Vi
har valt att jämföra företag inom vilka egen personal utför arbetet med
företag som väljer att låta arbetet utföras externt. I frågeformuläret
delade vi upp ekonomirutinerna i löpande redovisning, bokslut,
budgeter och kalkyler och frågade också vem som utför arbetet
(frågorna 8, 11, 33, 41 och 42).
Fyra svarsalternativ fanns - företagsledaren, anställd, redovisnings/servicebyrå och annan person. Svarsalternativen i tabell 5:9 har sammanslagits till internt (företagsledaren, anställd) och externt (redovisnings/servicebyrå, annan person).
Tabell 5:9

Företagens sätt att organisera ekonomirutiner (procentuell
fördelning)

Rutinen
utförs

Löpande
redovisning

Bokslut

Budget

Kalkyl

Internt

77,0

37,9

93,8

96,8

Externt

23,0

62,1

6,2

3,2

n=391

n=390

n=242

n=216

Totalt

Av svaren framgår att löpande redovisning i högre utsträckning utförs
internt än bokslutsarbete. Budgeter och kalkyler utförs nästan
uteslutande internt. Endast i en fjärdedel av företagen, där löpande
redovisning utförs internt, är det företagsledaren som utför arbetet. Det
motsatta förhållandet råder beträffande budgeter och kalkyler som
utförs av företagsledare i en kvalificerad majoritet av företagen.
Bland de företag som anlitar externa personer är dessa i några fall anställda i moderbolaget. I de flesta fall är det dock personer från
redovisnings/servicebyrå som anlitas. Det viktigaste motivet till att
redovisningen utförs internt är att informationen erhålls snabbare
(fråga 9). Vanliga motiv till att redovisningen utförs externt (fråga 10)
är kostnadsskäl och att arbetstiden hellre används till andra
arbetsuppgifter. Den betydligt mindre benägenheten att lämna bort
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budgeter och kalkyler kan förklaras med att det inte är lika naturligt
för konsulter att utföra arbete med budget och kalkyler eftersom de t
ex inte är lika enkla som redovisning att standardisera. Vidare används
budgeter och kalkyler i stor utsträckning som hjälpmedel för styrning
och det kan förklara varför dessa rutiner finns internt.
Många mindre företag saknar ekonomiska experter och revisorn
utnyttjas i vissa företag som en sådan resurs. För att få svar på i vilken
utsträckning extern personal anlitas och vilken funktion som revisorn
har ställdes frågor om detta (frågorna 25 och 26). Av svaren framgår
att vissa företagsledare har mycket stor kontakt med redovisnings/servicebyrå medan andra inte alls anlitar byråer. Enligt svaren har en
tredjedel liten eller ingen hjälp av redovisnings/servicebyrå. Revisorn
har en lagstadgad funktion som granskare. Därutöver kan revisorn ha
en rådgivande funktion. I företag där ekonomiarbetet i stor
utsträckning utförs internt används revisorn som rådgivare i större
utsträckning jämfört med andra företag.
Jämförelse med andra utländska undersökningar visar att sätt att
organisera ekonomiarbete har betydelse vid ekonomisystems
användning (t ex Raymond, 1985 och Malone, 1985). Att företag oftare
anlitar externa personer till löpande redovisning och bokslut än till
budgeter och kalkyler visas även i en undersökning av verkstadsföretag
(Sveriges Verkstadsförening, 1986).

5.3.3

Avslutande kommentarer

De genomförda korrelationsanalyserna visar i de fiesta fall inget
mönster vilket gör att vi i det fortsatta arbetet kan anta oberoende
mellan flertalet av de variabler som berör ekonomifunktionens struktur
och företags situation respektive företagsledaren8. Vi måste dock beakta
att korrelationer finns mellan variablerna som hänförs till
ekonomifunktionens struktur. Ett mönster finns mellan informationsteknologi och sätt att organisera ekonomiarbete där företag som
datoriserat sina ekonomirutiner i större utsträckning än övriga
har integrerade rutiner samt utför ekonomiarbete internt.
Vidare finns i några fall ett mönster som berör ekonomifunktionens
struktur och företags situation. Större företag och företag som ingår
i koncerner utför ekonomiarbetet internt och har datoriserade
budgeter i större utsträckning än övriga. Större företag har också
8 Bilaga 6 tabell 5-10
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datoriserade kalkyler i större utsträckning än övriga.
Företagsstorlek och företagsenhet samvarierar eftersom moder- och
dotterbolag i mindre utsträckning än fristående företag har 5-9
anställda. Eftersom det finns en samvariation mellan datoriseringsgrad
och företagsstorlek kan en hög datorisering i moder- och dotterbolag
bero på företagsstorleken men också att ekonomirutinerna är anpassade
till storleken på den större enheten.
I likhet med vår undersökning konstaterar Bohman & Boter (1984, s
178) ett visst beroende mellan företagsstorlek och anlitande av extern
service eftersom det är vanligare i företag med 10-19 anställda jämfört
med de som har 20-49 anställda att utnyttja extern service för
redovisning. En viktig orsak till detta är förmodligen att större företag
ofta har behov av formaliserad styrning, vilket innebär att ekonomirutiner utvecklas och hanteras internt. Beträffande datoriseringsgrad
och företagsstorlek pekar också andra forskningsresultat på att
användning av datorer stiger med ökad företagsstorlek (jfr
Småföretagarnas Riksorganisation, 1988, s 7, Glader, 1989, s 15 och
Bohman & Boter, 1984, s 180).

5.4

Ekonomisystems utformning och
användning

Avsnitt 5.4.1-5.4.4 som berör redovisning, budgeter, kalkyler och
nyckeltal, inleds med en redogörelse för svaren på frågor vilka berör
respektive aysnitt. I slutet av aysnitten presenteras mått på utformning
och användning för respektive del. Här redogörs också för de kriterier
som ligger till grund för indelning av företag i tre grupper. Kapitlet
ayslutas med en redogörelse för de skapade måtten beträffande hela
ekonomisystemets utformning och användning (5.4.5).

5.4.1

Utformning och användning av redovisning

Redovisning tillgodoser olika typer av behov. Alla företag måste tillfredsställa svensk lagstiftnings krav på kronologisk och systematisk redovisning av ekonomiska transaktioner. Dessutom kan redovisning användas för att t ex styra företags verksamhet. Uppföljning kan t ex ske
av resultatenheter, produkter eller avdelningar. Redovisningens omfattning varierar mellan företag. I de fiesta företagen används BASplanen (fråga 13), medan det i en femtedel finns kännedom om
branschkontoplaner (fråga 14). I ännu färre företag används någon
branschkontoplan (fråga 15). Ett sätt att kartlägga andra variationer
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ayseende redovisning är att undersöka vilka rapporttyper som
förekommer och med vilken frekvens dessa tas fram. Frågeformuläret
innehöll därför en fråga om detta (fråga 17).
Tabell 5:10 Förekomst av delårsrapporter (procentuell fördelning)
Rapporttyp
Resultat

Balans

Resultat/verksamhetsgren etc

Andra

8,9

16,7

67,0

95,1

En gäng/månad

61,4

52,5

21,8

3,6

En gång/kvartal

13,5

13,5

3,6

-

En gäng/år

6,9

7,4

4,6

-

Annan frekvens

9,3

9,9

3,0

1,3

n=394

n=394

Frekvens
Ingen

Totalt

n=394

n=394

Nästan alla företag (98%) upprättar någon delårsrapport men
rapporttyp och frekvens varierar. Det är endast ett fåtal företag som
inte tar fram resultatrapporter (tabell 5:10). Andra rapporttyper ayser
exempelvis leverantörs- och kundreskontra, mervärdeskatt, order samt
inköp. Vanligaste rapportfrekvensen är en gång per månad. Annan
frekvens för resultat- och balansrapporter (tabell 5:10) ayser i de flesta
fall varannan månad.
I syfte att kartlägga variationer beträffande användning av redovisning
ställdes en fråga om i vilken utsträckning redovisningssystem används
för att erhålla information om kostnader och/eller intäkter fördelade på
olika verksamhetsgrenar eller produktgrupper (fråga 16). Möjlighet
fanns att svara enligt en femgradig skala från mycket stor till ingen. Av
svaren framgår att knappt hälften av företagsledarna i mycket stor/stor
utsträckning använder redovisning för att erhålla information om kostnader och/eller intäkter fördelade på t ex verksamhetsgrenar eller produktgrupper medan i en fjärdedel görs detta endast i liten/mycket liten/ingen utsträckning. De flesta anser sig ha ett mycket bra eller bra
grepp om intäkter och kostnader (fråga 24).
För att kartlägga redovisningsrapporternas användning som hjälpmedel
för styrning och för att belysa företagsledarnas nytta av rapporter ställdes frågor om, i vilken utsträckning rapporter används som hjälpmedel
för styrning av verksamheten (fråga 18), nyttan av redovisningsrappor-
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ter (fråga 19) samt vilken rapport som ger den största nyttan (fråga
20).
Användning av rapporter för styrning av verksamheten och nyttan av
rapporter visar skillnader (tabell 5:11).
Tabell 5:11

Användning respektive nytta av redovisningsrapporter (procentuell
fördelning)

Användning respektive nytta

Användning av
redovisningsrapporter som hjälpmedel för styrning

Nytta av
redovisningsrapporter

Mycket stor/stor

52,8

70,8

Varken stor eller liten

27,7

20,6

Liten/mycket liten/ingen

19,5

8,6

n = 394

n = 394

Totalt

En skillnad är att fler företagsledare uppger att de har mycket stor/stor
nytta av redovisningsrapporter jämfört med de som uppger samma
svarsalternativ på frågan om användning rapporter som hjälpmedel för
styrning. Förklaringen kan vara att en del använder rapporter mer som
en bekräftelse än som framåtriktat hjälpmedel för styrning av
verksamheten. Flertalet företagsledare anger att resultatrapporten är till
störst nytta. En kvalificerad majoritet anser att det främsta syftet med
redovisningen är att den ska ge upplysning om företagets resultat,
medan en femtedel anser att främsta syftet är att redovisningen ska
kunna användas vid den ekonomiska planeringen för att följa upp
budgeter och kalkyler (fråga 27).
Ökad användning av datorer har bidragit till att det snabbt och billigt
går att få fram rapporter. Detta kan också skapa nackdelar i form av
informationsöverflöd som leder till att inte ens den mest relevanta
informationen kommer till användning. För att få svar på om detta är
vanligt ställdes en fråga om hur väl redovisningsrapporter motsvarar
informationsbehovet (fråga 21). Frågan innehöll följande
svarsalternativ; rapporterna ger mer information än vad som behövs,
rapporterna ger den information som behövs och rapporterna ger
mindre information än vad som behövs. De flesta företagsledare (84%)
som besvarat frågan anser att rapporter ger den information som
önskas. Återstående svar fördelar sig lika mellan dem som anser att de
erhåller för mycket respektive för lite information.
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För att få verifierat om användning av redovisningsrapporter varierar
över tiden ställdes frågor, om hur redovisningsrapporter används vid
varierande lönsamhet (fråga 22), om skillnader i användning jämfört
med när företaget var nystartat (fråga 23) och om väsentliga förändringar har gjorts beträffande redovisning, budgeter och kalkyler jämfört med när företaget var nystartat (fråga 45).
Fråga 22 innehöll möjligheter att svara; aktivt när lönsamheten är god,
aktivt när lönsamheten är dålig, används på samma sätt oaysett
lönsamhet och vet ej. Av svaren framgår att de flesta företagsledare
använder rapporter på samma sätt oaysett lönsamhet.
Av enkätsvaren (fråga 23) framgår att många företagsledare anser att
redovisningsrapporter används mer aktivt idag jämfört med när
företagen var nystartade. Förklaringar till detta kan vara att tid inte
finns att utveckla redovisningen när företagen är nystartade och/eller
att programutvecklingen under 1980-talet medfört att äldre företag
gjort förändringar i sina redovisningsrutiner. En kvalificerad majoritet
av företagsledare anger också att redovisningsrutiner väsentligt
förändrats jämfört med när företagen var nystartade (fråga 45).
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att i flertalet företag upprättas
olika typer av redovisningsrapporter relativt ofta. Endast hälften av
företagsledarna anger däremot att rapporter i stor omfattning används
för styrning. Resultaten tyder också på att redovisning utvecklas och
används mer aktivt över tiden.
Vid klassificering av redovisningens utformning används fråga 17.
Frågan innehåller uppgifter om rapporttyper och frekvenser. För att
redovisningens utformning skall klassificeras som hög9 krävs att
resultat- och balansrapport samt resultatrapport/verksamhetsgren etc
skall finnas och att rapportuttag sker minst en gång/kvartal. Avsaknad
av minst en av ovanstående rapporttyper och/eller om rapportuttag sker
endast en gång/år innebär att redovisningens utformning klassificeras
som låg. Övriga kombinationer beträffande rapporttyper och
frekvenser hänförs till gruppen medel. Om hög utformning skall
uppnås måste rapporter upprättas (beträffande typ och frekvens) så att
de medger en löpande användning under verksamhetsåret. Företag vars
redovisning klassificeras som låg ayseende utformning medger inte
löpande användning. För att ha möjlighet att dela in företagens
redovisning beträffande utformning i hög, medel respektive låg grupp
sammanställdes alla varianter som förekom. När kriterierna för
9 Vi använder uttrycken hög, medel respektive låg utformning även om de, språkligt sett, inte är de allra
bästa
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klassificering var fastställda kontrollerades alla förekommande
varianter ayseende redovisningens utformning innan slutlig
klassificering fastställdes. Utfall av indelning i grupperna hög, medel
och låg presenteras i tabell 5:12.
Tabell 5:12 Fördelning av redovisningens utformning och användning (antal
företag)
Användning
Hög

Utformning

Medel

Låg

Totalt

Hög

65

26

5

96

Medel

137

74

46

257

Låg

6

9

26

41

Totalt

208

109

77

394

Forskningsproblemet är till en del fokuserat kring ekonomisystems användning som hjälpmedel för styrning. För att klassificera redovisningsrapporternas användning i hög, medel respektive låg utgick vi
från fråga 18. De fem svarsalternativen finns på en skala från mycket
stor till ingen användning. Svarsalternativen mycket stor/stor motsvaras
av hög användning. Låg användning motsvaras av svarsalternativen
liten/mycket liten eller ingen och de som svarat varken stor eller liten
placeras i gruppen medel. Utfallet redovisas i tabell 5:12.
Indelningen efter ovanstående kriterier medför att många företags utformning av redovisning finns i medelgruppen (65,2 %), medan 24,4
% har hög och 10,4 % har låg utformning. Detta är ingen nackdel,
eftersom vi vill ha en tydlig bild av vad som kännetecknar företag som
har låg respektive hög utformning. I en majoritet av företag är
användning av redovisning klassificerad som hög, medan 27,7 % är
användning klassificerad som medel. Endast 19,5 % har låg användning.
För att bedöma hur användning av redovisningsrapporter som styrinstrument samvarierar med andra frågor som berör redovisningsrapporter korstabellerades svaren på fråga 18 med svaren på frågorna 16, 19
och 24. Resultaten sammanfattas i tabell 5:13.
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Tabell 5:13 Korrelationer mellan redovisningsrapporters användning som hjälpmedel för styrning av verksamheten och några andra frågor som berör redovisningsrapporter

Variabel

Användning
som
styrinstrument

Kommentarer

Upplevd nytta
(fråga 19)

0,667

I företag med stor upplevd nytta av
redovisningsrapporter används dessa i
stor utsträckning som hjälpmedel för
styrning.

Information om

0,425

I företag där det i stor utsträckning
används information om fördelade
kostnader och intäkter används
redovisningsrapporter i relativt stor
utsträckning som hjälpmedel för
styrning

0,235

I företag med stort upplevt grepp
ayseende intäkter/kostnader används
redovisningsrapporter i viss
utsträckning som hjälpmedel för
styrning

fördelade
kostnader/intäkter
(fråga 16)

Upplevt grepp om
kostnader/intäkter
(fråga 24)

Spearmans rangkorrelat'onskoefficient

Tabellen visar frågorna i den ordning som de korrelerar med frågan
om redovisningsrapporters användning som hjälpmedel för styrning.
Det tyder på att det finns en viss korrelation mellan variablerna men att
graden varierar. Att variablerna inte har starkare korrelation kan bero
på att i en del företag används redovisningsrapporter inte som
hjälpmedel för styrning av verksamheten utan enbart som bekräftelse
på en inträffad händelse. Vidare kan företagsledarna få grepp om
företagens intäkter och kostnader utan att använda redovisningsrapporter. I den fortsatta resultatredovisningen behandlas endast fråga
18 när vi mäter redovisningsrapporternas användning som hjälpmedel
för styrning av verksamheten.

5.4.2

Budgeters utformning och användning

I motsats till redovisning finns det inga legala krav att upprätta
budgeter. Många företagsledare anser ändå att budgeter är viktiga.
Syftet kan vara att styra verksamheten, fördela resurser, samordna
olika delar av företaget och/eller skapa motivation hos anställda. Planer
och prognoser är viktiga underlag i budgetprocessen. För att få en
uppfattning om förekomst och frekvens av budgeter ställdes en fråga
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om detta (fråga 29). Svarsalternativen framgår av tabell 5:14.
Resultaten visar att 61,4 % (n=394) upprättar någon form av budget.
Tabell 5:14

Budgeter och periodicitet för indelning (procentuell fördelning)
Typ av budget

Periodicitet

Resultat

Likviditet

Försäljning

Annan

Ingen/ej svar

11,7

45,8

26,0

90,3

En gång/månad

46,6

29,0

46,3

5,8

Engäng/kvartal

7,4

11,2

3,7

1,0

30,6

13,2

22,3

1,7

Annan

3,7

0,8

1,7

1,2

Totalt

n=242

n=242

n=242

n=242

Engäng/år

Av de 242 företag där budgeter förekommer upprättar flertalet
resultatbudget (tabell 5:14). Andra typer av budgeter som förekommer
är inköps-, omkostnads- och personalbudgeter. Det är förvånande att
hela 45,8 % av de som budgeterar angett att de inte upprättar någon
likviditetsbudget. En förklaring kan vara att det finns enklare
alternativa sätt att planera likviditeten. En fråga ställdes för att
kartlägga planering av likviditeten (fråga 35). Frågan innehöll
svarsalternativen; både in- och utbetalningar planeras noggrant, främst
planering av utbetalningar, uppföljning av saldon på likviditetskonton
och planering av likviditeten saknas. Av de företagsledare som svarat
att budgeter förekommer är det jämte likviditetsbudget vanligast att
följa upp kontosaldon. All form av likviditetsplanering saknas i 6,2 %10
av företagen som upprättar budgeter.
Budgetering utan uppföljning är inte särskilt meningsfull. En fråga
ställdes för att få en överblick över hur uppföljning sker (fråga 32).
Budgettyper och periodicitet fanns som svarsalternativ. Av svaren
framgår att de som budgeterar också följer upp sina budgeter. Vidare
framgår att periodiciteten för upprättande och uppföljning sammanfaller.
För att kartlägga i vilken utsträckning budget används som hjälpmedel
för styrning innehöll formuläret en fråga om detta (fråga 34).
Möjlighet fanns att svara enligt en femgradig skala från mycket stor till
ingen. Av de som budgeterar använder 69 % i mycket stor/stor
1015/241
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utsträckning budgeter som hjälpmedel för styrning. Endast 12 % anger
att de har liten, mycket liten eller ingen användning av budgeter som
hjälpmedel vid styrning av verksamheten. Några förklaringar till det
senare kan vara att budgeter här används som ett motivationsskapande
instrument och/eller som en bekräftelse på vad som hänt under
perioden. Majoriteten företagsledare anger också att väsentliga
förändringar i budgetrutiner genomförts jämfört med när företaget var
nystartat (fråga 45).
Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att det i 38,6 % av företagen inte
förekommer någon form av budget. Detta tyder på att många företagsledare inte tycks anse att behov av budgeter föreligger. Likviditetsbudget borde vara ett viktigt instrument för att planera verksamheten
eftersom likviditetsproblem är en vanlig orsak till konkurser i mindre
företag.
Vid klassificering av budgeters utformning används fråga 29.
Frågan innehåller uppgifter om budgettyper och periodicitet. För att
budgeters utformning skall klassificeras som hög krävs att upprättande/uppföljning av minst två av resultat-, likviditets- och/eller
försäljningsbudget sker minst en gång/kvartal. När minst två av
ovanstående budgettyper saknas och/eller om periodiciteten endast är en
gång/år klassificeras budgeters utformning som låg. Detta innebär att
den stora andel företag där budgetering inte förekommer placeras i
gruppen låg. Övriga kombinationer beträffande budgettyper och
periodicitet hänförs till medel. Om en hög utformning skall uppnås
måste budgeter upprättas/uppföljas (beträffande typ och periodicitet)
löpande under verksamhetsåret. För att ha möjlighet att dela in
företagens budgeter beträffande utformning i hög, medel respektive låg
sammanställdes alla varianter som förekom. Alla förekommande
varianter kontrollerades innan slutlig klassificering fastställdes. Utfall
av indelning i hög, medel och låg grupp presenteras i tabell 5:15.
Tabellen visar även utfall av budgeters användning som hjälpmedel för
styrning. För att klassificera budgeters användning som hjälpmedel
för styrning av verksamheten i hög, medel respektive låg utgick vi från
fråga 34. De fem svarsalternativen finns på en skala från mycket stor
till ingen användning. Svarsalternativen mycket stor/stor motsvaras av
hög användning. Låg användning motsvaras av svarsalternativen
liten/mycket liten eller ingen där även de som saknar budgeter ingår.
De som svarat varken stor eller liten placeras i gruppen medel.
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Tabell 5:15

Fördelning av budgeters utformning och användning (antal företag)
Användning

Utformning

Låg

Totalt

13

6

120

55

23

14

92

Låg

11

10

161

182

Totalt

167

46

181

394

Hög

Medel

Hög

101

Medel

Indelningen efter ovanstående kriterier medför att många företag har
låg utformning (46,2 %) av budgeter (tabell 5:15). Förklaringen till att
en stor andel företag har låg utformning är att de som helt saknar
budgeter ingår i denna grupp. Vidare finns en stor grupp företag som
har både hög utformning och användning av budgeter. I 30,4 % av
företagen är utformning av budgeter klassificerad som hög medan 23,4
% finns i medelgruppen. Beträffande användning av budgeter finns
också många i gruppen låg (45,9 %). Förklaringen är i likhet med
utformning att de som helt saknar budgeter finns i gruppen låg. Av
resterande företag finns 42,4 % i gruppen hög användning och 11,7 % i
gruppen medel.
För att bedöma om hur frågan om användning av budgeter för styrning
av verksamheten samvarierar med frågorna som berör uppföljning och
likviditetsplanering korstabellerades svaren på fråga 34 med svaren på
frågorna 32 och 35. Resultaten sammanfattas i tabell 5:16 och visar en
relativt tydlig korrelation mellan variablerna.
Tabell 5:16 Konelationer mellan budgeters användning som hjälpmedel vid styrning
av verksamheten och budgetuppföljning samt likviditetsplanering
Variabel

Uppföljning av
budgeter (fråga 32)

Likviditetsplanering
(fråga 35)

Användning
som hjälpmedel vid
styrning
0,892

0,735

Kommentarer

I företag där budgeter i hög grad
används som som hjälpmedel för
styrning av verksamheten följs också
budgeter upp i hög grad
I företag där budgeter i hög grad
används som hjälpmedel för styrning
av verksamheten görs också ofta en
detaljerad likviditetsbudget där både inoch utbetalningar planeras noggrant

Spearmans rangkorrelationskoefficient
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Tabellen visar frågorna i den ordning som de samvarierar med frågan
om budgeters användning som hjälpmedel för styrning. Att
korrelationskoefficienten mellan budgeters användning för styrning och
likviditetsplanering är lägre än motsvarande korrelation ayseende
uppföljning av budgeter kan förklaras med att graden av
likviditetsplanering är starkt kopplad till företags likviditetssituation.
Förklaringen kan vara att företag som sällan eller aldrig har problem
med likviditeten inte har lika välutvecklad likviditetsplanering som
företag där problem med likviditet ofta förekommer. I den fortsatta
resultatredovisningen behandlas endast fråga 34 när vi berör budgeters
användning för styrning.

5.4.3

Kalkylers utformning och användning

Kalkyler är, i likhet med budgeter, icke lagstadgade. Syftet med kalkyler varierar. De kan användas för t ex prissättning, offerter,
alternativval ayseende exempelvis produkter eller investeringar och
kostnadsuppföljning av produkter eller avdelningar. Behovet av
kalkyler varierar mycket beroende på verksamhetsinriktning. En fråga
som berör förekomst av kalkyler ställdes (fråga 37). Frågan innehöll
möjligheter att specificera produkt-, projekt-, investeringskalkyler och
andra typer av kalkyler.
Tabell 5:17

Förekomst av kalkyltyp (procentuell fördelning)
Kalky typ

Frekvens

Produktkalkyl

Projektkalkyl

Investeringskalkyl

Andra
kalkyler

Finns

58,8

38,0

30,6

5,6

Finns ej

41,2

62,0

69,4

94,4

n=216

n=216

n=216

n=-216

Totalt

Svaren visar att 54,8 % (n=394) upprättar någon form av kalkyler.
Detta är något mindre än motsvarande procentsats för budgeter. Av de
216 företag som har kalkyler är produktkalkyler den vanligaste
kalkyltypen (tabell 5:17). Transportkalkyler är exempel på andra typer
av kalkyler enligt svaren på fråga 37.
En fråga beträffande kalkylform ställdes också (fråga 38). Tre svarsalternativ angays; endast i form av förkalkyler, endast i form av
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efterkalkyler och både i form av för- och efterkalkyler. I många
företag görs både för- och efterkalkyler (71 %), medan enbart förkalkyler görs i en fjärdedel av företagen11. Av svaren framgår att företag sällan följer upp investeringskalkyler. En förklaring kan vara den
långa tidshorisonten.12. Önskemål från företagsledare om möjlighet till
uppföljning av investeringar har dock framkommit (fråga 44).
För att få information om i vilken utsträckning kalkyler används som
hjälpmedel för styrning av verksamheten ställdes fråga 43. Möjlighet
fanns att svara enligt en femgradig skala från mycket stor till ingen. En
kvalificerad majoritet av företag, i vilka kalkyler används, utnyttjar
dessa i mycket stor/stor utsträckning som ett hjälpmedel för styrning.
En mindre andel företagsledare anger mycket liten användning av
kalkyler för styrning av verksamheten. Dessa använder förmodligen
kalkyler för att kontrollera utfall utan koppling till framåtriktad
styrning. En knapp majoritet13 av företagsledarna anger också att
väsentliga förändringar i kalkylrutiner genomförts jämfört med när
företaget var nystartat (fråga 45).
Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att det i många företag inte
upprättas kalkyler. Där kalkyler förekommer, används de på ett relativt
aktivt sätt.
Vid klassificering av kalkylers utformning används fråga 37 och 38.
Frågorna innehåller uppgifter om kalkyltyper och kalkylform. För att
kalkylers utformning skall klassificeras som hög krävs att det i
företagen upprättas minst en typ av kalkyl i form av både för- och
efterkalkyl. När kalkyler saknas eller endast en kalkyl upprättas i form
av efterkalkyl klassificeras kalkylernas utformning som låg. Övriga
kombinationer beträffande kalkyltyper och kalkylform hänförs till
gruppen medel. För att ha möjlighet att dela in företagens kalkyler
beträffande utformning i grupperna hög, medel respektive låg gjordes
samma typ av genomgång som vid fastställande av kriterier för budget
och redovisning. Utfall av indelning i hög, medel och låg presenteras i
tabell 5:18.
Tabellen (5:18) visar även utfall av kalkylers användning som
hjälpmedel för styrning. För att klassificera kalkylers användning
för styrning i hög, medel respektive låg grupp utgick vi från svaren på
fråga 43. De fem svarsalternativen finns på en skala från mycket stor
till ingen användning. Svarsalternativen mycket stor/stor motsvaras av
11 n= 216
12 jfr Segelod, 1986 som undersökte stora investeringsprojekt
13n=271
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hög användning. Låg användning motsvaras av svarsalternativen
liten/mycket liten eller ingen där de som saknar kalkyler också ingår.
De som svarat varken stor eller liten placeras i gruppen medel.
Tabell 5:18 Fördelning av kalkylers utformning och användning (antal företag)
Användning

Utformning

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

104

31

9

144

Medel

30

14

14

58

Låg

7

4

181

192

Totalt

141

49

204

394

Indelningen efter ovanstående kriterier medför att många företag har
låg utformning av kalkyler (48,7 %). Förklaringen är att de som helt
saknar kalkyler ingår i denna grupp. I 36,6 % av företagen är
utformning av kalkyler klassificerad som hög medan 14,7 % finns i
medelgruppen. Beträffande användning av kalkyler finns också många i
gruppen låg (51,8 %). Förklaringen är att de som helt saknar kalkyler
ingår i gruppen låg. Av resterande företag finns 35,8 % i gruppen hög
användning och 12,4 % i gruppen medel.

5.4.4

Beräkning och användning av nyckeltal

Svenska Arbetsgivareföreningen genomförde i början av 1970-talet en
satsning för att hjälpa mindre och medelstora företag att planera och
analysera sin verksamhet (se aysnitt 1.3.3). För att få en uppfattning om
de mindre företagen utnyttjar möjligheter till nyckeltalsberäkningar
ställde vi frågor om vilka nyckeltal som beräknas (fråga 46) och vilken
betydelse nyckeltal har för planering och styrning av företagets
verksamhet (fråga 47). Svarsalternativen på fråga 46 framgår av tabell
5:19.
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Tabell 5:19 Typer av nyckeltal i företag där nyckeltalsberäkningar förekommer
(procentuell fördelning)
Typ av nyckeltal
Förekomst

Vinstmarginal

Avkastning
på eget
kapital

Likviditet

Soliditet

Övriga

Ja

76,9

56,8

68,0

66,3

17,8

Nej

23,1

43,2

32,0

33,7

82,2

n=169

n=169

n=169

n=169

n=169

Totalt

Av svaren framgår att det endast i 42,9 To (n=394) av företagen
beräknas nyckeltal. Den vanligaste typen av nyckeltal är vinstmarginal.
Beträffande frågan om nyckeltals betydelse för planering och styrning
(fråga 47) fanns möjlighet att svara på en femgradig skala från mycket
stor till ingen. Av svaren framgår att knappt 50 % av företagen, där
nyckeltal beräknas, används dessa i mycket stor/stor utsträckning.
Förklaringen till att nyckeltal inte används i så stor omfattning kan vara
att kunskaper om användning är begränsade. Att nyckeltal ändå
beräknas kan bero på att företag anlitar redovisnings-/servicebyråer där
det är vanligt att nyckeltalsberäkningar bifogas i samband med att andra
ekonomiska rapporter överlämnas.

5.4.5

Ekonomisystems klassificering

Vid en sammanslagning av ekonomisystems delar ayseende utformning
respektive användning erhålls en bild för analys där hela ekonomisystemet utgör grunden. Den informationsförlust som alltid förekommer i
samband med sammansatta mått motverkas av att vi även analyserar
ekonomisystemens delar.
Häckner (1992, s 28) menar att det är tvivelaktigt att skapa mått som
mäter hela ekonomisystemet eftersom delarna tjänar olika syften och
används i olika beslutssituationer. T ex kan en välutvecklad del inte
kompensera för andra outvecklade delar. För att undvika detta ställde
vi som krav att för att inplaceras i gruppen hög beträffande
ekonomisystems utformning respektive användning krävs hög
klassificering på minst två av delarna redovisning, budgeter och
kalkyler. Den tredje delen får inte vara klassificerad som låg.
Anledningen till att nyckeltals utformning och användning inte beaktas
är deras ringa betydelse i mindre företag både beträffande utformning
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och användning. Företag med låg klassificering ayseende utformning
och användning av redovisning, budgeter och kalkyler erhåller värdet
låg även ayseende hela ekonomisystemet. I gruppen låg finns också de
företag där en del är placerad i medelgruppen och de övriga delarna
klassificeras som låga. Utfallet presenteras i tabell 5:20.
Tabell 5:20 Fördelning av ekonomisystems utformning och användning (antal st)
Användning

Utformning

Hög

Medel

Hög

65

Medel

Låg

Totalt

17

2

84

49

124

33

206

Låg

0

29

75

104

Totalt

114

170

110

394

Indelningen efter ovanstående kriterier medför att många företag finns
i gruppen medel beträffande ekonomisystems utformning (52,3 %).
Resterande företag fördelar sig ganska jämnt mellan gruppen hög (21,3
%) och låg (26,4 %). Beträffande användning av ekonomisystem finns
också många företag i gruppen medel (43,2 %). Övriga företag
fördelar sig jämnt mellan övriga grupper eftersom 28,9 % finns i
gruppen hög och 27,9% i gruppen låg.
Hittills har resultatredovisningen inriktats på att kartlägga företags
situation, företagsledare/ledning, ekonomifunktionens struktur samt
utformning och användning av ekonomisystem. Resultatredovisningen
har framförallt varit inriktad på att redovisa svaren på varje enskild
fråga. Vi har också i detta kapitel klassificerat företagens redovisning,
budgeter och kalkyler ayseende utformning respektive användning i tre
grupper samt skapat motsvarande mått för hela ekonomisystemet. Det
är naturligt att inrikta den fortsatta analysen kring vilka förhållanden
som har betydelse för företagens ekonomisystem och den ovan gjorda
klassificeringen kommer därför att användas i det fortsatta arbetet.
Det bör dock poängteras att de använda måtten är skapade på olika sätt.
Det ena bygger på vår egen bedömning, som till stor del sammanfaller
med Häckners (1992, s 28), av vilka krav som kan ställas för att
utformning av ekonomisystem skall anses hög respektive låg. I det
andra fallet utgår vi från varje företagsledares uppfattning om i vilken
utsträckning som ekonomisystem används som hjälpmedel för styrning.
En nackdel med detta mått är att det kan innebära att respondenterna
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har olika uppfattning om vad användning i mycket stor, stor osv
utsträckning innebär. Skälet att måttet beträffande ekonomisystems
användning ändå helt bygger på respondenterna svar är att det är svårt
att i ett frågeformulär ställa frågor som fångar upp användningen mer
"objektivt". I de fall där inte kontrollerade experiment genomförs är en
subjektiv bedömning att föredra (Hamilton & Chervany, 1981 och
Raymond, 1987).
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6

UTFORMNING OCH ANVÄNDNING AV
EKONOMISYSTEM - DELSTUDIE 2

I kapitlet korstabelleras analysmodellens huvudkomponenter enligt
figur 6:1 där utformning och användning av ekonomisystem relateras
till företags situation (6.1), företagsledare/ledning (6.2) och ekonomifunktionens struktur (6.3). I aysnitt 6.2 behandlas inte alla variabler i
analysmodellen som berör företagsledaren/ledningen. Orsaken är att
det är svårt att med hjälp av enkätundersökning fånga upp
företagsledares informationsanvändning, beslutsfattande och ledarskap.
Vidare finns i kapitlet en redogörelse för den statistiska prövningen av
de fem hypoteser som tidigare formulerades. Avsnitt 6.1-6.3 ayslutas
med en karaktäristik där huvudtendenser i resultaten redovisas.
Beskrivningarna i dessa aysnitt berör de behandlade svaren.
Företags situation
Storlek
Verksamhet
Ålder
Ägarstruktur
Konkurrenssituation
Avsnitt 6.1

Utformning och
användning av
ekonomisystem

Företagsledare/ledning
Egenskaper (kön, ålder)
Utbildning och erfarenhet
Informationsanvändning
Beslutsfattande
Ledarskap

Figur 6:1

Avsnitt

6.2

Redovisning
Budgeter
Kalkyler

Ekonomifunktionens
struktur
Informationsteknologi
Avsnitt Sätt att organisera
ekonomiarbete
6.3

Resultat relaterade till analysmodellen

Resultatredovisningen bygger på den klassificering av företags
ekonomisystem som vi redogjort för i kapitel 5. Användning av
sammansatta mått innebär, som vi tidigare har diskuterat, att en viss informationsförlust inte går att undvika. För att reducera informationsförlusten redovisas också korstabelleringar mellan företags situation,
företagsledare/ledning samt ekonomifunktionens struktur och utformning och användning för delarna redovisning, budgeter samt kalkyler.
Dessa tabeller finns i bilaga 6.
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6.1

Företags situation och ekonomisystem

För att se om det finns samvariationer mellan företags situation
ekonomisystem korstabelleras företags storlek, verksamhet, ålder,
ägarstruktur och konkurrenssituation med utformning och användning
av ekonomisystem.

6.1.1

Storlek

Det är naturligt att ekonomisystem i stora företag har en viktig
funktion som hjälpmedel för styrning. Om ekonomisystem i mindre
företag fyller samma funktion är intressant att kartlägga. Det är också
av intresse att analysera i vilken utsträckning variabeln företagsstorlek
även inom gruppen mindre företag kan förklara olikheter i
utformning och användning av ekonomisystem.
Tabell 6:1

Ekonomisystems utformning och användning relaterade till
företagsstorlek (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Storlek
(antal anst)

Hög

Medel

Ug

Totalt

Hög

Medel

Lag

Totalt

5-9

12,2

45,0

42,8

n=180

18,3

39,5

42,2

n=180

10-19

15,2

62,1

22,7

n=132

36,4

45,4

18,2

n=132

20-49

39,0

53,7

7,3

n=82

40,2

47,6

12,2

n=82

När det gäller ekonomisystems utformning visar resultaten att störst
andel företag kan hänföras till gruppen medel (tabell 6:1). Jämförelse
mellan företag i storleksklasserna visar att utformning och användning
av ekonomisystem ökar vid ökad företagsstorlek. Tabell 6:1 visar
också att skillnaderna, beträffande andelen företag med hög utformning, är relativt stora mellan företag med 20-49 anställda och övriga.
Stora skillnader finns beträffande användning i företag med 5-9
anställda och övriga.

En kontroll mellan utformning och användning i varje enskilt företag
visar ganska god överensstämmelse. Den största avvikelsen finns i
företag med 10-19 anställda, där många har en utformning av
ekonomisystem som klassificeras som medel medan användningen är
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hög. I företag med 20-49 anställda finns en relativt god överensstämmelse mellan utformning och användning. Vid jämförelse mellan
företag med hög utformning respektive användning visar resultaten att
det i företag med 5-9 anställda och 10-19 anställda finns en betydligt
större andel företag med hög användning jämfört med utformning. Att
skillnaderna mellan utformning och användning är störst i företag med
10-19 anställda kan bero på att dessa är mer komplexa och därför
används ekonomisystem här i större utsträckning för styrning, oaysett
dess utformning, än i företag med 5-9 anställda.

Diagram 6:1 Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsstorlek

I diagram 6:1 jämförs den minsta och den största storleksklassen avseende hög utformning och användning av delarna redovisning, budget
och kalkylerl Beträffande användning av redovisning som hjälpmedel
för styrning av verksamheten finns emellertid inte den tydligaste
skillnaden mellan den minsta och den största storleksklassen utan en
skarp skillnad finns här mellan företag med fler än 10 anställda och de
med 5-9 anställda. Jämförelse mellan företag med hög utformning
respektive användning ayseende redovisning visar att det finns en
betydligt större andel företag där användningen är hög jämfört med
utformningen inom alla storleksklasser. Det finns företag där redovisningens utformning är klassificerad som medel medan användning klassificeras som hög. Flertalet är företag med mer än 10 anställda. En
tolkning är att företags redovisning oaysett dess utformning används
mer som hjälpmedel för styrning desto större företaget är. Det finns
också företag där motsatt förhållande råder. Här klassificeras utI Bilaga 6 tabell 11-13
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formning som medel medan användning klassificeras som låg. Det
förekommer främst bland företag med 5-9 anställda vilket tyder på att
det i störst utsträckning är i dessa företag som redovisning, oaysett dess
utformning, inte utnyttjas som hjälpmedel för styrning. Anledningen
kan vara att redovisningens utformning inte är anpassad till företagens
behov eller att redovisning inte behövs som hjälpmedel för styrning av
verksamheten.
Många företagsledare har angett att de inte budgeterar vilket förklarar
varför både utformning och användning av budgeter i många fall
klassificerats som låg. Resultaten visar dock att utformning och
användning av budgeter ökar vid ökad företagsstorlek. Det är också
den del där de största skillnaderna finns beträffande hög utformning
och användning mellan de minsta och de största företagen (diagram
6:1). Detta tyder på att budgetrutinerna är mer formaliserade desto
större företagen är. Kontroll av överensstämmelse mellan utformning
och användning i varje enskilt företag visar att det finns företag där
budgeters utformning är klassificerad som medel medan användningen
klassificeras som hög. Skillnaderna i detta ayseende är dock relativt
små mellan företag i olika storleksklasser. Den största
överensstämmelsen mellan utformning och användning finns i företag
med 20-49 anställda.

Kalkylers utformning och användning varierar mellan de största och
de minsta företagen (diagram 6:1). I företag med 5-9 anställda finns
störst andel företag med låg utformning och användning. Däremot är
det mycket små skillnader i utformning och användning av kalkyler
mellan företag med 10-19 anställda och de med 20-49 anställda.
Sammanfattningsvis visar resultaten att utformning och användning
av ekonomisystem samvarierar med företagsstorlek. Ekonomisystem
har högre utformning i större företag än i mindre. En klar skillnad
finns mellan företag med 20-49 anställda jämfört med övriga.
Dessutom används ekonomisystem för styrning i högre grad i större
företag än i mindre. Beträffande användning för styrning finns en
tydlig skillnad mellan företag med 5-9 anställda och övriga. Jämförelse
mellan ekonomisystemens delar visar att en större andel företag
klassificeras i gruppen låg ayseende utformning av budgeter och
kalkyler till skillnad från redovisning. Skälet är att en del företag
saknar budgeter och kalkyler eftersom det i motsats till redovisning
inte finns lagstadgade krav på att delarna måste finnas. En jämförelse
mellan delarna visar att de minsta skillnaderna i hög användning
mellan företag av olika storlek finns beträffande kalkyler. Följande
hypotes ayseende användning av ekonomisystem och storlek prövades:
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II

Ekonomisystem används i högre utsträckning i större än i mindre
företag som hjälpmedel för styrning av verksamheten

De samvariationer som redovisats ovan beträffande användning av ekonomisystem och företagsstorlek kan, utifrån gjord hypotestestning, statistiskt verifieras eftersom hypotestestningen resulterade i ett p-värde2
pä 1.84,10-8. Eftersom p-värdet är litet tyder det starkt på att det finns
ett beroende3.
Samma underlag för att generalisera beträffande utformning av ekonomisystem och företagsstorlek finns inte eftersom någon
hypotesprövning inte genomförts. Vår analys visar dock att det finns
tydliga mönster mellan ekonomisystems utformning och
företagsstorlek. Slutsatsen är att företagsstorlek är en viktig faktor för
företagens sätt att utforma och använda ekonomisystemen, vilket kan
förklaras med att större företag har svårare än mindre att ekonomiskt
sett överblicka verksamheten utan tillgång till information som erhålls
från ekonomisystem. En annan förklaring kan vara att formen för att
styra anställda skiljer sig åt i företag av olika storlek. T ex kan
resultatstyrning vara vanligare att använda i större företag jämfört
med mindre.

6.1.2

Verksamhet

En genomgång av ekonomisystemens utformning och användning i de
olika verksamhetsgrenarna redovisas. De företag vars verksamhet klassificerats som annan verksamhet behandlas inte eftersom de utgör en
heterogen grupp. Oaysett verksamhet har den största andelen företag en
utformning av ekonomisystem som klassificeras som medel, medan
användning inte visar något entydigt mönster (tabell 6:2).

2 Beräkningarna redovisas i bilaga 5
3 Det bör påpekas au Hi är en delhypotes i ett större test där alla hypoteser testats simultant.
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Tabell 6:2

Ekonomisystems utformning och användning relaterade till verksamhet
Utformning

Verksamhet

Hög

Medel

Låg

Tillverkning

26,6

52,1

21,3

Byggverk.

13,5

65,4

Partihandel

42,0

Detaljhandel

Användning
Hög

Medel

Låg

Totalt

n=94

45,8

34,0

20,2

n=94

21,1

n=52

25,0

46,2

28,8

n=52

46,0

12,0

n=50

36,0

50,0

14,0

n=50

13,3

55,0

31,7

n=60

20,0

50,0

30,0

n=60

Hotell &
Restaurang

25,0

50,0

25,0

n=12

41,7

33,3

25,0

n=12

Samfärdsel

15,0

45,0

40,0

n=20

30,0

35,0

35,0

n=20

Konsultverksamhet

11,4

57,1

31,5

n=35

17,1

42,9

40,0

n=35

Annan
service

13,0

50,0

37,0

n=46

10,9

47,8

41,3

n=46

Annan verksamhet

28,0

40,0

32,0

n=25

24,0

40,0

36,0

n=25

Totalt

En jämförelse mellan företag inom olika verksamheter visar att partihandelsföretag har högst utformning och även relativt hög användning
av ekonomisystem. Andra verksamheter där en stor andel har hög
användning är tillverknings- samt hotell och restaurangföretag. Det bör
noteras att storleken kan ha en inverkan på resultaten. T ex uppgår
andelen företag med 5-9 anställda i gruppen tillverkningsföretag och
partihandel till 1/3 medan motsvarande siffra för konsultverksamhet är
2/3. Hotell- och restaurangföretags höga användning av ekonomisystem
kan förmodligen förklaras med branschens stora lönsamhetsproblem
under den tidsperiod då enkäten besvarades. Lönsamhetsproblem kan
medföra att användning av ekonomiska rapporter ökar.
Analys av ekonomisystemens delar4 visar att i en stor andel
partihandelsföretag är både utformning och användning av
redovisning och budgeter hög. Inom tillverknings-, detaljhandelsoch hotell- och restaurangföretag finns en stor andel där användningen
av budgeter och redovisning hög medan utformningen är lägre.
Majoriteten av både tillverknings- och byggföretag har hög utformning
och användning av kalkyler. Det är naturligt med tanke på att det är
4 Bilaga 6 tabell 14-16
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vanligt i tillverkningsföretag att använda produktkalkyler som underlag
för prissättning. Detta motsvaras av projektkalkyler i byggföretag. Det
förklarar också varför en stor andel tillverkande företag har hög
användning av redovisning eftersom uppföljning av produktkalkyler
bygger på redovisningsinformation. Att inte samma förhållande råder i
byggföretag kan bero på fördelningsproblem mellan redovisning och
kalkyler eftersom uppföljning av projektkalkyler inte bygger på
traditionella redovisningsrapporter utan sker separat.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten beträffande utformning och användning av ekonomisystem i olika verksamheter visar
att det verkar finnas vissa mönster. De är dock är dock inte lika tydliga
som för t ex företagsstorlek.

6.1.3

Företags ålder

Enkätsvaren visar att oaysett företags ålder har fler företag hög användning av ekonomisystem jämfört med utformning (tabell 6:3).
Tabell 6:3

Utformning och användning av ekonomisystem relaterade till företags
ålder (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Företagets
ålder

Hög

< 2 år

16,7 58,3

25,0

2-5 år

39,7

37,7

5-10 år

20,7

> 10 år

18,1

Totalt

Medel

Låg

n=12 41,6

41,7

16,7

n=12

22,6

n=53 41,5

45,3

13,2

n=53

62,1

17,2

n=58 22,4

44,8

32,8

n=58

54,0

27,9

n=265 27,5

43,8

28,7

n=265

Medel

Låg

Totalt

Hög

En jämförelse mellan de åldersgrupperade företagen visar att i företag
som är mellan två och fem år finns en större andel med hög
utformning av ekonomisystem än både i äldre och yngre företag.
Detta gäller även för de enskilda delarna redovisning, budgeter och
kalkyler5. En tydlig gräns vad gäller användning ev ekonomisystem
finns mellan företag som är yngre respektive äldre än 5 år (tabell 6:3).
Detta förhållande råder också vid analys av ekonomisystemens samtliga
delar.

5 Bilaga 6 tabell 17-19
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Diagram 6:2 Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företags ålder

Av diagram 6:2 framgår att en större andel företag som är yngre än
två år har hög användning av ekonomisystemens samtliga delar jämfört
med företag som är äldre än tio år. Störst skillnad finns beträffande
redovisning, medan den minsta skillnaden finns ayseende kalkyler. Hög
utformning av alla delar är däremot vanligare i de äldsta företagen
jämfört med de yngsta. Det bör noteras att analysen ayseende företag
som är yngre än 2 år baseras på få enheter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag som är mellan 2
och 5 år har störst andel i gruppen hög utformning och att
ekonomisystemen används i störst utsträckning för styrning i företag
som är yngre än fem år. Förklaringen till detta kan vara att företag
som är mellan 2 och 5 år har kommit över nyetableringsfasen då det
kan vara ont om tid till att utforma ekonomisystem. Under senare år
när företagen haft tid att utveckla sina ekonomisystem har dessutom
utbudet av datorbaserade programvaror varit stort, vilket troligen lett
till att dessa företags ekonomisystem har hög utformning. Äldre
företag vilka utvecklade sina ekonomisystem under ett tidigare skede då
utbudet av programvaror var mindre har kanske inte satsat på att
vidareutveckla sina ekonomisystem. En förklaring till att
ekonomisystem i yngre företag i högre grad än i äldre används för
styrning kan vara att osäkerheten är större eftersom erfarenheten att
styra företagen av naturliga skäl är sämre.
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6.1.4

Ägarstruktur

Det slumpmässiga urvalet medför att aktiebolag med olika ägarstruktur
ingår i stickprovet. Utformning och användning av ekonomisystem
visar små skillnader mellan företag med varierande antal ägare. I
företag med mer än fem ägare är utformning och användning något
högre jämfört med övriga.
Tabell 6:4

Utformning och användning av ekonomisystem relaterade till
ägarstruktur (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Hög

Medel

Låg

n=43

37,2

37,2

25,6

n=43

8,7

n=91

51,6

37,4

11,0

n=91

32,0

n=250

19,6

46,4

34,0

n=250

Medel

Låg

Moderbolag 27,9

48,8

23,3

Dotterbolag 42,9

48,4

Fristående

55,6

Ägarstruktur

Hög

12,4

Totalt

Totalt

Vid jämförelse mellan moderbolag, dotterbolag och fristående företag
framgår att en större andel dotterbolag har både hög utformning och
användning av ekonomisystem jämfört med övriga (tabell 6:4).
Utformning av redovisning6 visar att moderbolag är den typ av
företag som har den största andelen med hög utformning. Däremot
finns den största andelen med hög användning av redovisning i gruppen
dotterbolag. Fristående företag visar en betydligt lägre utformning och
användning av redovisning än moder- och dotterbolag. Samma tendens
finns också beträffande budgeter och kalkyler7. Dotterbolag är den
grupp som har störst andel hög utformning och användning av
budgeter och kalkyler.

6 Bilaga 6 tabell 20
7 Bilaga 6 tabell 21-22
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•

utf i ftg i koncerner

1111 utf i fristående ftg

a any i ftg i koncerner

E3 any i fristående ftg

Diagram 6:3 Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till ägarstruktur

Av diagram 6:3 framgår att en större andel företag som ingår i
koncerner (moder- dotterbolag) har hög utformning och använder alla
delar av ekonomisystemen i hög grad som hjälpmedel för styrning
jämfört med fristående företag.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns ett mönster mellan
företagsenhet och ekonomisystem där företag som ingår i koncerner i
större utsträckning både har hög utformning och användning jämfört
med fristående företag. En förklaring kan vara att det från koncerner
ställs krav på att olika typer av rapporter sammanställs och
inrapporteras till koncernledningen. Anledningen till att även
användning av ekonomisystem i dotterbolag är hög är troligen att det i
koncerner ofta finns mål för t ex lönsamhet, något som kan tvinga
dotterbolag att använda olika typer av rapporter som hjälpmedel för
styrning. Att moderbolag har en relativ hög utformning av redovisning
kan bero på att dessa sammanställer redovisningen på koncernnivå och
därför måste ha välutvecklad redovisning. Vid tolkning av resultaten
bör det beaktas att det finns en ganska hög korrelation mellan företagsenhet och storlek (jfr aysnitt 5.1.6) eftersom företag som ingår i
koncerner i större utsträckning finns bland de större storleksgrupperna
än fristående företag.
6.1.5

Upplevd konkurrenssituation

Av enkätsvaren framgår att flest andel företag, oaysett upplevd konkurrenssituation, klassificerats som medel både beträffande utformning och
användning (tabell 6:5).
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Tabell 6:5

Utformning och användning av ekonomisystem relaterade till upplevd
konkurrens (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Upplevd
konkurrens Hög

Medel

Låg

Totalt

Mycket
stor/stor

22,3

57,2

20,5

Varken
eller

20,2

45,6

18,7

52,1

Liten/
mycket
liten/ingen

Hög

Medel

Låg

Totalt

n=224 30,8

47,4

21,8

n=224

34,2

n=114 29,8

35,2

35,0

n=114

29,2

n=48 20,8

43,8

35,4

n=48

Vid jämförelse mellan företag ayseende upplevd konkurrenssituation
framgår att skillnaderna beträffande ekonomisystems utformning är
ganska små. Bland de företag som upplever liten/mycket liten/ingen
konkurrens finns dock en mindre andel i gruppen hög användning än
övriga.

Diagram 6:4 Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till upplevd konkurrens

I diagram 6:4 redovisas de företag som upplever mycket stor
respektive stor konkurrens och de som upplever liten, mycket liten
eller ingen konkurrens som två ytterligheter. Vid analys av gruppen
hög beträffande ekonomisystemets delar framkommer att skillnaderna
mellan företag med olika konkurrenssituation är störst ayseende
utformning och användning av budgeter. Analys av redovisning
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visar små skillnader ayseende hög utformning medan skillnaderna
beträffande hög användning av redovisning är lite större eftersom en
större andel företag med stor upplevd konkurrens har hög användning
än de med låg upplevd konkurrens. Skillnaderna mellan hög
utformning och användning av kalkyler relaterade till upplevd
konkurrens är däremot små mellan företag med stor respektive liten
upplevd konkurrens.

En sammanfattning av resultaten visar, beträffande utformning och
användning av ekonomisystem relaterade till företags konkurrenssituation, att små skillnader finns ayseende utformning av ekonomisystem.
Användningen av ekonomisystem skiljer sig något åt mellan företag
med liten/mycket liten eller ingen konkurrens och övriga eftersom de
förra använder ekonomisystem för styrning i lägre utsträckning än
övriga. Följande hypotes prövades:
H2 I foretag med stor upplevd konkurrens används ekonomisystem
som hjälpmedel för styrning av verksamheten i större utsträckning än i de företag där konkurrensen upplevs som liten

De samvariationer som ovan redovisats beträffande användning av ekonomisystem och konkurrenssituation kan inte utifrån gjord hypotestestning statistiskt beläggas eftersom hypotestestningen resulterade i ett pvärde8 på 0.027. Detta värde är för högt för att kunna förkasta
nollhypotesen på 5 go signifikansnivå med hänsyn till att fem hypoteser
testats simultant.

6.1.6

Sammanfattning av företags situation

I aysnittet visas en tabell som i komprimerad form återger huvudtendenser i de resultat som redovisats tidigare. Sammanfattningen är
grov och förenklad men visar mönster i det empiriska materialet. Här
anges inga procentsatser, eftersom syftet är att polarisera de företag
som ingår i studien. För delarna redovisning, budgeter och kalkyler
finns motsvarande karaktäristikor i bilaga 6 (tabell 56).

8 Beräkningar finns i bilaga 5. Det bör poängteras att H2 är en delhypotes i ett större test där alla
delhypoteser testats simultant
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Tabell 6:6

Sammanfattning av företagens situation i relation till utformning och
användning av ekonomisystem

Situationsvariabler
Storlek
Verksamhet

Alder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Storlek
Verksamhet
Ålder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Utformning av ekonomisystem
Hög
Låg
20-49 anställda
5-9 anställda
Samfärdsel
Partihandel
>10 år
2-5år
Fristående företag
Dotterbolag
Varken stor eller liten
Mycket stor/stor
Användning av ekonomisystem
5-9 anställda
Tillverkande företag
Annan serviceverksamhet

20-49 anställda
0-Sår

5 -10 år

Dotterbolag
Mycket stor/stor

Fristående företag
Liten, mycket liten, ingen

I tabellen redovisar vi ytterligheter för storlek, verksamhet, ålder,
ägarstruktur och konkurrenssituation. Spännvidden mellan ytterligheterna varierar dock beroende på vilken variabel som ayses.
Beträffande användning av ekonomisystem har vi ställt upp hypoteser
ayseende storlek och konkurrenssituation. Hypotestestningen visade på
ett beroende mellan storlek och användning av ekonomisystem.
Beroendet mellan användning av ekonomisystem och konkurrenssituation kan dock inte statistiskt beläggas. Vår analys tyder pä att det
också finns vissa mönster mellan övriga variabler och användning av
ekonomisystem. Tydligast är här mönstret mellan ägarstruktur och
användning av ekonomisystem. Det bör noteras att storleken torde här
ha en inverkan. Vid analys av ekonomisystems utformning
framkommer att upplevd konkurrenssituation visar den minsta
spännvidden mellan ytterligheterna i tabell 6:6.

6.2

Företagsledare/ledning och
ekonomisystem

Vi har tidigare diskuterat företagsledarens centrala roll i mindre
företag. I detta aysnitt korstabelleras företagsledares egenskaper (kön,
ålder), utbildning, erfarenhet samt arbetsuppgifter med utformning
och användning av ekonomisystem.

6.2.1

Företagsledares kön och ålder

Kvinnor som företagare har uppmärksammats under senare tid. Visst
intresse har fokuserats pä att jämföra män och kvinnor som företagsledare. Enkätsvaren visar att skillnaderna i utformning och användning
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av ekonomisystem mellan företag som har kvinnor respektive män
som företagsledare är små (tabell 6:7).
Tabell 6:7

Företagsledares kön i relation till ekonomisystems utformning och
användning (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Kön

Hög

Medel

Låg

Totalt

Man

21,7

53,9

24,4

Kvinna

15,0

50,0

35,0

Hög

Medel

Låg

Totalt

n=360 28,9

45,0

26,1

n=360

n=20 30,0

45,0

25,0

n=20

Jämförelser av utformning och användning i relation till företagsledarens kön är dock svåra att göra därför att stickprovet innehåller så
få kvinnor i förhållande till män som företagsledare.
Tidigare forskning om personers ålder och ekonomisystem visar skilda
resultat (jfr Lucas, 1976, Schewe, 1976 och Raymond, 1985).
Tabell 6:8 Företagsledarens ålder i relation till ekonomisystems utformning och
användning (procentuell fördelning)
Utformning

Användirlzi
m
Medel Bag

Företagsle- Hög
darens ålder

Medel

Låg

<30 år

10,0

50,0

40,0

n=10 20,0

60,0

20,0

n=10

30-40 år

26,7

52,0

21,3

n=75 34,7

41,3

24,0

n=75

41-50 år

20,7

54,0

25,3

n=174 30,5

43,7

25,8

n=174

51-60 år

22,3

53,2

24,5

n=94 26,6

44,7

28,7

n=94

>60 år

13,8

55,2

31,0

n=29 20,7

55,2

24,1

n=29

Totalt

Hög

Totalt

Av tabell 6:8 framgår att det finns relativt små skillnader i utformning
och användning av ekonomisystem mellan företag där företagsledaren är mellan 30 och 60 år. I åldersintervallet finns det dock en
något större andel företagsledare i åldern 30-40 år som har hög
utformning och användning jämfört med övriga. Resultaten visar att i
företag där företagsledaren är yngre än 30 år respektive äldre än 60 år
har ekonomisystem i större utsträckning låg utformning och där finns
en mindre andel i gruppen hög beträffande användning jämfört med
övriga företag.
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60,0

• utf där ftgsled < 30 är

50,0
•.ef

40,0

•

utf där ftgsled > 60 är
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any där ftgsled < 30 är

30,0
20,0
10,0
0,0
red

budg

kalk

CI any där ftgsled > 60 är

Diagram 6:5 Procentuell andel företag med hög utformning och användning av

redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsledarnas ålder

Vid jämförelse (diagram 6:5) mellan de yngsta och äldsta
företagsledarna framgår att en större andel yngre företagsledare har
hög användning av redovisning, budgeter respektive kalkyler jämfört med de äldre9. En förklaring är att de äldre har lång erfarenhet
som företagsledare, vilket framkommit vid analys av vårt material, och
därför behöver de förmodligen inte i lika stor utsträckning
formaliserade hjälpmedel som yngre. Att en större andel yngre
företagsledare har hög användning av ekonomisystemens delar jämfört
med äldre kan bero på att de oftast varit företagsledare ett fåtal år och
normalt är mer osäkra i sin roll. Formella instrument blir då ett
hjälpmedel att reducera osäkerhet.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att hög utformning och
användning av ekonomisystem är något ovanligare i företag där
företagsledarna är yngre än 30 år eller äldre än 60 år. Det bör dock
påpekas att det finns relativt få observationer i ovanstående
åldersklasser.

6.2.2

Utbildning och erfarenhet

Skilda resultat finns beträffande företagsledares utbildning relaterad till
användning av informationssystem (jfr t ex Lucas, 1975 och Raymond,
1985). Vid analys av företagsledarnas utbildningsnivå visar enkätsvaren
att få företagsledare angivit annan utbildning. Eftersom gruppen är

9 Bilaga 6 tabell 29-31
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heterogen har vi exkluderat den vid den fortsatta analysen som berör
utbildningsnivå (tabell 6:9).
Tabell 6:9

Företagsledares utbildning i relation till ekonomisystems utformning
och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Företagsledarens
utbildning
Folkskola/
grundskola
el motsv

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

15,6

42,8

41,6

n=77

24,6

41,6

33,8

n=77

54,6

28,9

n=97

25,7

44,4

29,8

n=97

Real/folkhögskola,
2-årigt gymn 16,5
el. motsv
Minst 3ärigt gymn

22,1

60,6

17,3

n=104

30,8

47,1

22,1

n=104

Akademisk
utbildning

32,2

49,4

18,4

n=87

37,9

40,3

21,8

n=87

Annan utbildning

25,0

56,2

18,8

n=16

25,0

56,2

18,8

n=16

Vid jämförelse mellan företag där företagsledarnas utbildningsnivå
skiljer sig åt framkommer att utformning och användning av ekonomisystem ökar vid stigande utbildningsnivå hos företagsledarna.
Vid analys av ekonomisystemets delarl syns samma tendens
beträffande redovisning och budgeter men ayseende kalkyler finns
inte samma tydliga mönster (se även diagram 6:6)

I° Bilaga 6 tabell 32-34
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Diagram 6:6 Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsledarnas
utbildning

Följande hypotes om utbildningsnivå och användning av ekonomisystem prövades:
H3

Företagsledare med hög formell utbildning använder i större
utsträckning ekonomisystem som hjälpmedel för styrning av
verksamheten jämfört med företagsledare med låg formell
utbildning.

De samvariationer som ovan redovisats beträffande användning av ekonomisystem och företagsledarens utbildning kan statistiskt beläggas
eftersom hypotestestningen resulterade i ett p-värdell på 0.00304. En
förklaring till varför företagsledare med hög formell utbildning
använder ekonomisystem i högre grad än övriga kan vara att de har
större vana att tillgodogöra sig den typ av information som erhålls från
ekonomisystem. Vår analys visar också att utformning av ekonomisystem följer samma mönster som användning d v s ju högre utbildningsnivå desto högre utformning av ekonomisystem.
Det är inte bara utbildningsnivån som är av intresse att analysera utan
även typ av utbildning är intressant i detta sammanhang. En jämförelse mellan företagsledare med teknisk, ekonomisk eller annan typ av
utbildning visar att en större andel av den senare gruppen använder
ekonomisystem i låg grad jämfört med övriga och att systemen har låg
utformning (tabell 6:10). En förklaring kan vara att de som anger
annan utbildning också uppger relativt låg utbildningsnivå.
11 Beräkningarna redovisas i bilaga 5. Det bör påpekas att H3 är en delhypotes i ett större test där alla
delhypoteser testats simultant.
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Tabell 6:10

Företagsledares utbildningstyp i relation till ekonomisystems
utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning

Medel

Låg

Totalt

n=159 32,7

40,9

26,4

n=159

n=123 30,9

54,5

14,6

n=123

38,3

40,0

n=60

Utbildningstyp

Hög

Medel

Låg

Totalt

Teknisk

24,5

54,7

20,8

Ekonomisk

24,4

56,1

19,5

Annan

13,3

48,3

38,4

n=60

Hög

21,7

Ekonomisystems utformning och användning relaterade till teknisk
respektive ekonomisk utbildningstyp visar ganska små skillnader. Vid
en uppdelning av ekonomisystemets delar12 framgår att en större andel
företagsledare med ekonomisk utbildning använder redovisning och
budgeter i hög grad som hjälpmedel för styrning jämfört med övriga.
Delarna har även hög utformning. Bland de företagsledare som har
teknisk utbildning finns en större andel som på motsvarande sätt har
hög användning av kalkyler och de har även hög utformning. En
förklaring som vi genom resultaten i enkätundersökningen kan
fastställa är att tekniker dominerar som företagsledare i tillverkningsoch byggföretag. I dessa verksamheter är kalkyler viktiga.
Genom att slå samman varje enskild företagsledares utbildningstyp och
nivå skapade vi en ny variabel som mäter både utbildningstyp och nivå.
Denna relaterades sedan till ekonomisystems utformning och användning. Vi fann att företagsledare med akademisk utbildning inom teknik
har system med hög utformning och använder dessa i hög grad jämfört
med akademiker med ekonomisk utbildning. Samma förhållande råder
mellan tekniker och ekonomer med gymnasieutbildning. Skillnaderna
är dock inte lika stora här. Vår förklaring till att företagsledare med
relativt hög teknisk utbildning i större utsträckning har hög utformning
och användning av ekonomisystem är att de genom sin utbildning fått
träning i att använda kvantitativ information.
Företagsledarens erfarenhet är en annan variabel som i tidigare
studier varit föremål för intresse när informationssystem har studerats
(Raymond, 1985). Av våra enkätsvar framgår att det finns vissa
skillnader (tabell 6:11). En större andel företagsledare med liten
erfarenhet i befattningen har hög användning av ekonomisystem
jämfört med övriga.
12 Bilaga 6 tabell 35-37
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Tabell 6:11

Företagsledares erfarenhet i relation till ekonomisystems utformning
och användning (procentuell fördelning)
Utformning

Företagsledares
erfarenhet

Hög

<3år

25,0

43,8

31,2

3-5 är

30,0

48,3

6-9 är

25,0

10 är eller
mer

18,1

Medel Lag

Användning
Totalt

Hög

Medel

Låg

n=32 40,7

31,2

28,1

n=32

21,7

n=60 33,3

48,4

18,3

n=60

48,3

26,7

n=60 25,0

38,3

36,7

n=60

57,0

24,9

n=221 28,5

46,2

25,3

n=221

Totalt

Diagram 6:7 visar att en större andel företagsledare med liten
erfarenhet (mindre än 3 år) använder budgeter och redovisning för
styrning i hög utsträckning jämfört med företagsledare som har stor
erfarenhet (10 år eller mer). Beträffande kalkyler finns endast små
skillnader i utformning och användning kopplat till företagsledarens
erfarenhet. Förklaringen kan vara att företagsledare med liten
erfarenhet kompenserar den ringa erfarenheten med användning av
formella tekniker

Diagram 6:7 Procentuell andel företag med hög utformning respektive användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsledarnas erfarenhet av företagsledning

Sammanfattningsvis visar resultaten att utformning och användning
av ekonomisystem ökar med stigande utbildningsnivå. Detta mönster
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framträder tydligast beträffande redovisning och budgeter. Vidare kan
det noteras att en större andel ekonomer har både hög utformning och
användning av redovisning och budgeter jämfört med tekniker vilka
dock i större utsträckning har hög utformning och användning av
kalkyler. Tendensen att tekniker har hög utformning och användning
av kalkyler kan förklaras med att de ofta finns i verksamheter som t ex
tillverknings- och byggföretag. Om vi kopplar utbildningstyp med
utbildningsnivå är tendensen att tekniker med hög formell utbildning
har högre utformning och användning av ekonomisystem jämfört med
högutbildade ekonomer. Vidare visar resultaten att företagsledare med
lång erfarenhet använder redovisning och budget i något mindre
utsträckning än de med kort erfarenhet13.

6.2.3

Arbetsuppgifter

Resultaten från enkätundersökningen visar att bland företagsledare som
lägger ner mycket tid på arbete med ekonomi finns den minsta andelen
i gruppen hög anändning (tabell 6:12). Det bör påpekas att antalet
observationer är litet beträffande företagsledare som lägger ner en stor
andel arbetstid på ekonomiarbete.
Tabell 6:12

Företagsledares arbete med företagets ekonomi i relation till
ekonomisystems utformning och användning (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Nedlagd tid
i procent

Hög

Medel

Låg

Totalt

Medel

Låg

Totalt

<26

21,2

51,3

27,5

n=250 26,8

43,2

30,0

n=250

26-50

26,3

55,3

18,4

n=76 43,3

39,5

17,2

n=76

51-75

16,7

72,2

11,1

n=18 27,8

61,1

11,1

n=18

>75

20,0

60,0

20,0

n=5 20,0

80,0

0,0

n=5

Hög

En förklaring till att företagsledare, som lägger ner mycket tid på ekonomiarbete, ändå inte använder ekonomisystem i hög grad som
hjälpmedel för styrning kan vara att de inte kan tillgodogöra sig
informationen dvs systemen är inte anpassade efter deras behov. En
annan förklaring kan vara att de arbetar mycket med rutinartade
arbetsuppgifter som t ex momsredovisning och fakturering.
Företagsledare som lägger ner 26-50 % av arbetstiden på
13 Bilaga 6 tabell 38-40
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ekonomiarbete har i större utsträckning än övriga hög användning av
ekonomisystem. Detta kan tyda på att en förutsättning för hög
användning är att en inte alltför liten eller stor del av arbetstiden ägnas
ät ekonomiarbete.
En sammanställning av enkätsvaren visar att företagsledare som lägger
ner 26-75 % av sin arbetstid på arbete med ledning och samordning
också i större utsträckning har högre användning av ekonomisystem än
övriga (tabell 6:13). Samma mönster finns beträffande utformning.
Tabell 6:13

Företagsledares arbete med ledning och samordning i relation till
ekonomisystems utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning

Medel

Låg

n=71 19,7

45,1

35,2

n=71

16,9

n=77 39,0

46,8

14,2

n=77

59,3

13,5

n=81 42,0

43,2

14,8

n=81

50,4

30,3

n=119 23,5

42,9

33,6

n=119

Nedlagd tid
i procent

Hög

Medel

Låg

<26

11,3

54,9

33,8

26-50

29,9

53,2

51-75

27,2

>75

19,3

Totalt

Hög

Totalt

Vid en sammanslagning av variab erna andel arbetstid för ekonomiarbete respektive arbete med ledning och samordning utgår vi från att
resterande delen av arbetstiden upp till 100 % åtgår till arbete med
löpande verksamhet.
Tabell 6:14

Företagsledares arbetstid på löpande arbete i relation till
ekonomisystems utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Nedlagd tid
Hög
i procent

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

<26

22,6

54,4

23,0

n=235

32,3

43,4

24,3

n=235

26-50

33,3

44,4

22,3

n=27

25,9

51,9

22,2

n=27

51-75

20,4

61,2

18,4

n=49

30,6

40,8

28,6

n=49

9,3

46,9

43,8

n=32

18,8

43,7

37,5

n=32

>75

Arbete med löpande verksamhet relaterad till utformning och
användning av ekonomisystem visar att en större andel företagsledare i
den grupp som ägnar minst tid åt löpande arbete använder
ekonomisystem för styrning i hög grad jämfört med den grupp av
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företagsledare som arbetar mest med löpande arbete14. Följande
hypotes som berör arbetstid i löpande verksamhet och användning av
ekonomisystem prövades:
114

Företagsledare som ägnar stor del av arbetstiden åt att delta i den
löpande verksamheten använder ekonomisystem i mindre
utsträckning som hjälpmedel för styrning av verksamheten
jämfört med företagsledare som ägnar liten del åt arbete i den
löpande verksamheten.

De samvariationer som redovisas beträffande användning av ekonomisystem och andel arbetstid som ägnas åt löpande arbete kan inte
statistiskt säkerställas eftersom hypotestestningen resulterade i ett pvärde15. på 0.45 Skälet till att vi inte statistiskt sett kan få stöd för
hypotesen kan vara att den variabel som vi skapade endast beaktar
ledning och samordning samt ekonomiarbete. Andra typer av
arbetsuppgifter borde preciserats innan resterande del upp till 100%
antogs utgöra tid för löpande arbete. Vi har dock inte möjlighet att
skapa en annan variabel som bättre beskriver arbete med löpande
verksamhet eftersom det i enkätformuläret saknas frågor om arbetstid
åt andra arbetsuppgifter än ekonomiarbete och ledning och
samordning.

6.2.4

Sammanfattning av företagsledare/ledning

I aysnittet redovisas tabell 6:15 som i komprimerad form återger
huvudtendenser i resultat som presenterats i aysnitt 6.2. Syftet med
sammanfattningen är att få en grov "karaktäristika" av företagsledare/ledning relaterade till utformning och användning av ekonomisystem. För delarna redovisning, budgeter och kalkyler finns
motsvarande karaktäristikor i bilaga 6 (tabell 57).

14 Bilaga 6 tabell 41-43 visar arbete i löpande verksamhet kopplat till ekonomisystemens delar
15 Beräkningar finns i bilaga 5. Det bör påpekas att 1-14 är en delhypotes i ett större test där alla
delhypoteser testats simultant
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Tabell 6:15

Sammanfattning av företagsledare/ledning i relation till utformning och
användning av ekonomisystem

Företagsledare/ledning
Kön
Alder
Utbildningsnivå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Andel arbetstid till löpande
arbete

Kön
Alder
Utbildningsni vå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Andel arbetstid till löpande
arbete

Utformning av ekonomisystem
Hög
Låg
Man
Kvinna
30-40 år
< 30 år
Akademisk
Folkskola/grundskola
Teknisk/Ekonomisk
Annan
3-5 är
<3 är
26-50%

> 75 %

Användning av ekonomisystem
Kvinna
Man
30-40 är
51-60 år
Akademisk
Folkskola/grundskola
Teknisk
Annan
<3 är
6-9 är
<26%

>75%

I tabellen har vi redovisat ytterligheter för varje variabel. Spännvidden
mellan ytterligheterna varierar dock beroende på vilken variabel som
ayses. Två variabler, nämligen företagsledarens utbildning och nedlagd
tid på löpande arbete, relaterade till användning av ekonomisystem har
hypotestestats. Testningen visar på ett beroende mellan företagsledares
utbildningsnivå och användning av ekonomisystem. Företagsledare med
hög formell utbildning använder ekonomisystem för styrning i högre
utsträckning än företagsledare med låg formell utbildning. Av
hypotestestningen framgår däremot inte något statistiskt signifikant
beroende mellan företagsledarens nedlagda tid på löpande arbete och
användning av ekonomisystem. Av vår analys framgår även att vissa
mönster finns mellan företagsledarens ålder, utbildningstyp samt
erfarenhet och användning av ekonomisystem. Vidare kan det noteras
att det också finns vissa mönster mellan företagsledarens utbildning,
erfarenhet samt nedlagd arbetstid på löpande arbete och utformning av
ekonomisystem.

6.3

Ekonomifunktionens struktur och ekonomisystem

Informationsteknologins utveckling och dess möjligheter har främst
diskuterats utifrån större företags situation. Många större företag har
också genomfört omfattande investeringar i att utveckla informationsteknologin för att bl a försöka vinna konkurrensfördelar (Glader,
1989, s 7). Utveckling av informationsteknologin har medfört att
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tillgängligheten till information även i mindre företag har ökat och att
kostnaderna för detta har minskat. En ökad satsning på t ex
datorisering av ekonomisystem kan leda till att företags sätt att
organisera ekonomiarbete också förändras.

6.3.1

Informationsteknologi

Av enkätsvaren framgår också att redovisning är datoriserad i flertalet
företag, medan budgeter och kalkyler har betydligt lägre datoriseringsgrad. Resultatet av enkätundersökningen visar att de företag som har
datoriserad redovisning också i större utsträckning har högre
utformning ayseende ekonomisystem än övriga (tabell 6:16).
Tabell 6:16 Utformning och användning av ekonomisystem relaterade till
datoriserad redovisning (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Datoriserad
redovisning

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

Ja

23,8

56,5

19,7

n=294

33,0

44,9

22,1

n=294

Delvis

18,3

46,7

35,0

n=60

20,0

41,7

38,3

n=60

5,9

35,3

58,8

n=34

11,8

35,3

52,9

n=34

Nej

Relativt stora skillnader i användning av ekonomisystem finns mellan
företag som har respektive som inte har datoriserad redovisning
eftersom de senare använder ekonomisystem för styrning i lägre grad.
Samma mönster finns i utformning och användning av ekonomisystem
relaterat till datoriserade budgeter (tabell 6:17). Skillnaderna är här
mindre.
Tabell 6:17

Utformning och användning av ekonomisystem relaterade till
datoriserade budgeter (procentuell fördelning)
Utformning

Datoriserade
Hög
budgeter

Medel

Ja

40,3

54,2

Nej

27,4

62,1

Låg

Användning
Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

5,5

n=144

50,7

42,4

6,9

n=144

10,5

n=95

43,2

44,2

12,6

n=95

Det bör också noteras att det är ett fåtal företag, där budgeter finns,
som har låg utformning och användning av ekonomisystem. Detta
gäller oaysett om företagen datoriserat sina budgeter eller ej. Ekonomi-
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systems utformning relaterade till datoriserade kalkyler visar samma
mönster som övriga delar (tabell 6:18). Här finns vissa skillnader i utformning av ekonomisystem mellan företag som har respektive inte har
datoriserade kalkyler. Användning av ekonomisystem som hjälpmedel
för styrning relaterade till datorisering av kalkyler visar samma tendenser som motsvarande resultat beträffande datoriserade budgeter, dvs
företag som har datoriserat har också högre användning.
Tabell 6:18 Utformning och användning av ekonomisystem relaterade till
datoriserade kalkyler (procentuell fördelning)
Utformning
Datoriserade
Hög
kalkyler

Medel

Ja

46,1

Nej

34,1

Användning

Låg

Totalt

Hög

Medel

50,0

3,9

n=76

57,9

35,5

6,6

n=76

63,8

2,1

n=138

49,3

42,0

8,7

n=138

Låg

Totalt

Resultaten tyder på att det är inte lika naturligt att datorisera kalkyler
som budgeter. Användning av standardprogram som bygger på BASplanen medför att ett företags redovisning och budgeter på ett enkelt
sätt kan datoriseras. Datorisering av kalkyler kräver däremot kunskapsoch tidsmässiga insatser, eftersom de standardlösningar som finns måste
anpassas till varje företags specifika problem.
I företag som har datoriserade ekonomisystem är det också lättare att
integrera redovisning med budgeter och kalkyler. Integrerade system
kan leda till ökad användning av ekonomisystem. Av enkätsvaren framkommer att många företag har integrerat budgeter med redovisning.
Tendensen är att dessa har högre utformning och användning av
ekonomisystem än övriga företag (tabell 6:19).
Tabell 6:19 Budgeters integrering med redovisning relaterade till utformning och
användning av ekonomisystem
Utformning

Användning

Integrerat
red/budget

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Ja

54,3

34,8

10,9

n=175

74,3

16,0

9,7

n=175

Nej

36,5

47,6

15,9

n=63

50,8

25,4

23,8

n=63

Låg

Totalt

Det är inte lika vanligt att företag integrerar redovisning med kalkyler
som det är att integrera redovisning med budgeter. De företag som
integrerar redovisning med t ex produktkalkyler har i större
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utsträckning hög användning av ekonomisystem som hjälpmedel för
styrning jämfört med övriga (tabell 6:20). Mönstret är dock inte lika
tydligt som i de fall redovisning integreras med budgeter.
Tabell 6:20 Produktkalkylers integrering med redovisning relaterade till utformning
och användning av ekonomisystem
Användning

Utformning
Integrerat
red/produkt- Hög
kalkyler

Medel

Ja

50,0

Nej

36,0

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

47,8

2,2

n=46

63,0

32,6

4,4

n=46

62,0

2,0

n=100

51,0

43,0

6,0

n=100

Att integrering mellan redovisning och produktkalkyler inte är så
vanligt beror förmodligen på att kalkyler är datoriserade i betydligt
mindre utsträckning än ekonomisystemets övriga delar. Det är därför
naturligt att produktkalkyler också i liten utsträckning är integrerade
med redovisning. En annan förklaring till att kalkyler inte är
integrerade med redovisning i större utsträckning kan vara att det ofta
uppkommer fördelningsproblem mellan redovisning och kalkyler.

6.3.2

Sätt att organisera ekonomiarbete

Mindre företag har möjlighet att handha ekonomisystem internt eller
externt. Om ekonomisystem finns externt är det oftast redovisningseller servicebyråer som är involverade. Enkätsvaren visar att i företag
där löpande redovisning utförs internt har en större andel
ekonomisystem med hög utformning jämfört med företag där löpande
redovisning utförs externt (tabell 6:21).
Tabell 6:21

Fördelning av vem som utför löpande redovisning i relation till
ekonomisystems utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Löpande
redovisning

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

Internt

23,6

53,8

22,6

n=301

30,6

43,2

26,2

n=301

Externt

14,4

48,9

36,7

n=90

24,4

44,5

31,1

n=90

Tendensen är att användning av ekonomisystem som hjälpmedel för
styrning är högre om löpande redovisning utförs internt. Samma
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tendens finns beträffande ekonomisystems utformning och användning
samt vem som upprättar bokslut (tabell 6:22).
Tabell 6:22 Fördelning av vem som upprättar bokslut i relation till ekonomisystems
utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Upprättar
bokslut

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

Internt

38,5

47,3

14,2

n=148

39,8

45,3

14,9

n=148

Externt

11,2

56,2

32,6

n=242

22,7

42,2

35,1

n=242

Korstabellering av utformning och användning av redovisning16 med
sätt att organisera redovisningen visar att i företag där anställda utför
löpande redovisning och upprättar bokslut har redovisning i större
utsträckning hög utformning och i dessa företag används också
redovisning i hög grad som hjälpmedel för styrning. En förklaring till
att bokslut upprättas av en anställd kan vara att det i dessa företag finns
behov av professionalism och kravet på lättåtkomlig information gör
att en intern lösning föredras framför en extern. Jämförelse mellan
företag där företagsledaren upprättar bokslut respektive där
redovisningsbyrån utför arbetet visar ganska små skillnader beträffande
utformning. Skillnaderna är större beträffande användning av
redovisningsrapporter som hjälpmedel för styrning. Orsaken till att
redovisningsrapporter används i mindre utsträckning för styrning i
företag där löpande redovisning och bokslut utförs externt kan vara att
det i dessa företag finns ett lågt intresse för redovisningsinformation,
att informationen inte är anpassad efter företagets behov eller att det
saknas kompetens för att använda informationen på ett meningsfullt
sätt. En kontroll av varje enskilt företag visar att skillnaden beträffande
användning ökar om både löpande redovisning och bokslut utförs
internt jämfört med om arbetet utförs externt.
En jämförelse, vad ayser utformning och användning av ekonomisystem, mellan företag som anlitar extern hjälp respektive upprättar
budget och kalkyler internt är svår att göra därför att det är så få
företag som utnyttjar extern hjälp. Tendensen är att utformning av
budget 17 är högre i företag där anställd personal utför budgetarbete
jämfört med företag där företagsledaren utför arbetet. Däremot
används budget som hjälpmedel för styrning i högre grad i de företag
16 Bilaga 6 tabell 49-50
17 Bilaga 6 tabell 53
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där företagsledaren utför budgetarbetet jämfört med när anställda utför
motsvarande arbete. I frågeformuläret finns frågor både beträffande
vem som upprättar respektive följer upp kalkyler18. Analys av svaren
på dessa frågor relaterade till utformning och användning av kalkyler
visar små skillnader beträffande kalkylers utformning beroende på om
företagsledare eller anställd personal utför kalkylarbetet. Däremot är
användning av kalkyler som hjälpmedel för styrning högre i de företag
där företagsledaren själv utför kalkylarbetet jämfört med om anställd
personal handhar arbetet. Största skillnaderna framkommer vid analys
av vem som följer upp kalkyler.

Budget- och kalkylarbete utförs som redovisats ovan nästan uteslutande
internt. Resultaten visar också att vem som utför redovisning och/eller
bokslut samvarierar med om budgeter och kalkyler finns. Analys av de
företag, där löpande redovisning alternativt bokslut utförs externt,
visar att dessa företag i högre grad än övriga saknar budget och/eller
kalkyler. Det tycks vara en viktig förutsättning att redovisning utförs
internt för att budget och kalkyler skall ha hög grad av utformning och
användning. Vi prövade följande hypotes kring sätt att organisera
redovisning och ekonomisystem:
H5

I företag där ekonomiarbete utförs internt används ekonomisystem i större utsträckning som hjälpmedel för styrning av
verksamheten än i företag där extern hjälp anlitas.

Genom att slå ihop variabeln som mäter sätt att utföra löpande redovisning med sätt att upprätta bokslut har vi skapat en variabel som mäter
om ekonomiarbete utförs internt, externt eller både internt och externt.
Vid den hypotestestning som gjorts angående sätt att organisera
ekonomiarbete kan vi statistiskt säkerställa (p-värde 0,0089)19 att i de
företag där ekonomiarbete utförs internt är användning av ekonomisystem som hjälpmedel för styrning högre jämfört med i övriga
företag.

19 Bilaga 6 tabell 54-55
19 Beräkningar finns i bilaga 5. Det bör påpekas att H5 är en delhypotes i ett större test där alla
delhypoteser testats simultant
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6.3.3

Sammanfattning av ekonomifunktionens struktur

Avsnittet ayslutas i likhet med tidigare aysnitt med en tabell (6:23) som
i komprimerad form återger huvudtendenserna i resultaten. Syftet med
sammanfattningen är att få en grov "karaktäristika" av ekonomifunktionens struktur relaterad till utformning och användning av ekonomisystern. För delarna redovisning, budgeter och kalkyler finns motsvarande
karaktäristikor i bilaga 6 (tabell 58).
Tabell 6:23

Sammanfattning av ekonomifunktionens struktur relaterad till utformning och användning av ekonomisystem

Ekonomifunktionens
struktur
Datoriserad redovisning
Datoriserade budgeter
Datoriserade kalkyler
Integrering av budget med redovisning
Integrering av produktkalkyler
med redovisning
Utför löpande redovisning
Upprättar bokslut

Datoriserad redovisning
Datoriserade budgeter
Datoriserade kalkyler
Integrering av budget med
redovisning
Integrering av produktkalkyler
med redovisning
Utför löpande redovisning
Upprättar bokslut

Utformning av ekonomisystem
Hög
Ja
Ja
Ja
Ja

Låg
Nej
Nej
Ja
Nej

Ja

Ja

Internt

Externt
Extemt

Internt

Användning av ekonomisystem
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja

Nej

Internt
Internt

Externt
Externt

I tabellen har vi redovisat ytterligheter för varje variabel. Spännvidden
mellan ytterligheterna varierar dock beroende på vilken variabel som
ayses. En variabel, nämligen sätt att organisera ekonomiarbete
relaterad till användning av ekonomisystem, har varit föremål för
hypotesprövning. Resultatet av hypotestestningen visar på ett beroende
mellan ekonomisystem och sätt att organisera ekonomiarbete där
företag som utför ekonomiarbete internt använder ekonomisystemen i
högre grad för styrning jämfört med övriga. Av vår analys framgår att
vissa mönster finns mellan datorisering och integrering av ekonomisystemens delar och användning av ekonomisystem. Storleksfaktorn kan
här inverka på mönstret. Resultaten tyder också på att det finns vissa
mönster mellan datorisering och integrering av ekonomisystems delar
samt sätt att organisera ekonomiarbete och utformning av ekonomisystem.
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6.4

Några ayslutande kommentarer

Resultaten av delstudie 2 visar att av fem hypoteser som formulerades
kan tre statistiskt beläggas (figur 6:2). Det finns dock några punkter
kring den statistiska prövningen som bör diskuteras.
Företags situation
Storlek

Hl p-värde = 1,8*10 "8
Företagsledare/
ledning
Utbildning

Figur 6:2

Användning av
ekonomisystem

Ekonomifunktionens
struktur
H5
Sätt att organisera
p-värde =
ekonomiarbete
0,0089

H3
p-värde =
0,00304

Hypoteser som statistiskt kan säkerställas på 5 % signifikansnivå

För att kunna ta hänsyn till eventuella beroenden mellan de 5
variablerna som är föremål för hypotestestning skattades deras
inbördes korrelationskoefficienter. I de fall beroende kan antas
kompenserades detta genom att testet delades upp i deltest. Därför kan
vi bortse från de inbördes beroenden som kan finnas mellan de fem
variablerna. Vidare visar resultatet av genomförda korrelationsanalyser
låga värden för de flesta andra variabler som ingår i analysmodellen.
Det bör dock påpekas att det är svårt att anta oberoende mellan
företagsstorlek och företagsenhet. Motsvarande gäller också mellan
företagsenhet och sätt att organisera ekonomiarbete. När vi analyserar
företagsenhet och användning av ekonomisystem framgår att en större
andel företag som ingår i koncerner har hög användning av
ekonomisystem jämfört med fristående företag. Skillnaderna är störst i
företag med 5-9 anställda. Förklaringen kan vara att företag som ingår
i koncerner ofta har en användning av ekonomisystem som är anpassad
till den större enheten (koncernen). Om vi skulle exkludera företag
som ingår i koncerner från materialet skulle förmodligen beroendet
mellan företagsstorlek och användning av ekonomisystem bli ännu
tydligare. Om vi gör motsvarande analys beträffande sätt att organisera
ekonomiarbete och företagsenhet framgår att om vi exkluderar företag
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som ingår i koncerner innebär detta att samvariationerna mellan sätt att
organisera ekonomiarbete och användning av ekonomisystem blir något
svagare.
Vidare kan vi konstatera ett beroende mellan informationsteknologi och
sätt att organisera ekonomiarbete. Samma mönster finns mellan företagsstorlek och informationsteknologi. I samband med hypotestestningen kompenserades storlekens inverkan på sätt att organisera
ekonomiarbete. Eftersom det är de största företagen som också
datoriserar och integrerar sina ekonomisystem borde den kompensation
som gjorts vid hypotestestningen för storlek också kompensera för
informationsteknologi. De korrelationer som finns mellan
utbildningsnivå och övriga variabler är ganska svaga varför vi bortser
från dessa när vi diskuterar hypotestestningens giltighet.
Användning av ekonomisystem är en mycket central deli analysmodellen. Vid operationalisering av ekonomisystem diskuterades för- och
nackdelar med valda sättet att mäta användning. Eftersom skilda
individer kan lägga olika innebörd dels i begreppet användning dels vad
skalan som mäter graden av användning innebär är det av stor vikt att
kontrollera begreppets och klassificeringens giltighet. Kontroll i någon
form är därför nödvändig innan vi definitivt kan uttala oss om styrkan
i hypotestestningen. Detta är en orsak till varför delstudie 3 genomförs.
Det finns ytterligare två skäl till att genomföra delstudie 3. Det ena är
att finna förklaringar till varför utformning och användning av
ekonomisystem varierar i mindre företag. Det andra skälet är att vissa
variabler som ingår i analysmodellen och berör företagsledaren är
svåra att fånga upp i en enkätundersökning och därför belyses dessa
frågeställningar först i delstudie 3.
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7

RESULTAT OCH ANALYS AV
DELSTUDIE 3

Kapitlet inleds med en presentation av de elva företag som ingår i delstudien. Tillvägagångssättet för urval och metod för datainsamling
finns i aysnitt 3.5. Företagen presenteras utifrån analysmodellen (fig
2:9, sid 65). Avsnitt 7.1 beskriver företagens situation. Redogörelser
för företagsledaren och ekonomifunktionens struktur finns i aysnitt 7.2
respektive 7.3. I aysnitt 7.4 presenteras ekonomisystemens utformning
och användning samt hur användningen klassificerades utifrån
enkätsvaren. Informationen i aysnitt 7.1-7.4 bygger både på uppgifter
som lämnats i samband med enkätundersökningen 1990 och sådan
information som samlats in i samband med intervjuerna 1992. Vissa av
enkätfrågorna har följts upp under intervjuerna och därför redovisas
också de förändringar som inträffat under perioden 1990-1992.
Avsnitt 7.5-7.6 berör informationsanvändning, beslutsfattande samt ledarskap. I aysnitten utgår vi företrädesvis från information som
samlades in under intervjuerna. I aysnitt 7.7 kompletteras den gjorda
resultatredovisningen med illustrationer beträffande informationsanvändning, beslutsfattande och ledarskap i två företag där stora
olikheter finns. Avsnitt 7.8 innehåller en sammanfattning av kapitlets
väsentligaste resultat och några ayslutande kommentarer.

7.1

Företagens situation

Alla företag som ingår i delstudien är fristående. Däremot varierar
antal ägare. I tre företag (Iota, Ny och Ornikron) finns två ägare,
vilka i samtliga fall är man och hustru. Två företag (My och Omega)
har tre ägare, medan övriga har endast en ägare. Agarsituationen är i
samtliga företag oförändrad mellan 1990 och 1992.
Tabell 7:1 visar att antal anställda varierar kraftigt mellan företagen.
Det framgår också att i nästan alla företag har antalet anställda minskat
mellan 1990 och 1992. I de flesta fall beror personalminskningen på
den kraftiga konjunkturnedgången. Ett undantag är My som trots en
relativt kraftig omsättningsökning minskat antalet anställda från 11 till
8 genom att utnyttja personalen mer rationellt. Sigma redovisar den
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kraftigaste personalminskningen (från 15 till 5 anställda). Anledningen
är att företaget gick i konkurs våren 1992 och vid företagsrekonstruktionen lades tre filialer ned. Ypsilon och Pi redovisar en
ökning av antalet anställda. I Ypsilons fall är förklaringen att två nya
butiker har etablerats. Pi redovisar en kraftig omsättningsökning
mellan de två undersökningstillfällena men antalet anställda har enbart
ökat med en person.
Tabell 7:1
Företag

Företagens situation
Antal
anställda

Antal
anställda

1990

1992

Verksamhet

Upplevd Upplevd

konk
1990

konk
1992

Stor

Stor

Theta

9

8

Tillverkning
(livsmedel)

Iota

7

5

Tillverkning

Mycket

Mycket

(mekanisk ind)

stor

stor

Kappa

8

5

Markanläggning

Liten

Stor

Lambda

15

12

Tillverkning och
handel (trä)

Varken

Stor

stor eller
liten

My
Ny

11
18

8
12

Service

Mycket
stor

Stor

(skeppsmäkleri)

Service

Stor

Mycket
stor

(städ)

Pi

8

9

Service
(skeppsmäkleri)

Stor

Stor

Omilcron

9

7

Tillverkning
(byggindustri)

Varken
stor eller
liten

Mycket
stor

Sigma

15

5

Partihandel
(bygg)

Varken
stor eller
liten

Mycket
stor

Ypsilon

25

29

Detaljhandel
(kläder)

Mycket
stor

Tillverkande
(fartygstillbehör)

Stor

Omega

31

25

Mycket
MOT

Mycket
stor

Beträffande företagens verksamhet framgår av tabellen att det finns
fyra tillverknings-, tre service- och vardera ett entreprenad- detaljhandels- och partihandelsföretag. Dessutom finns ett företag vars verksam-
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het består av tillverkning och handel. Av serviceföretagen är två
skeppsmäklare. Skillnaderna är dock ganska stora beträffande vilka
tjänster som företagen tillhandahåller. Pi utför betydligt fler och mer
omfattande tjänster än My. Om vi jämför verksamhetsinriktningen hos
de studerade företagen kan vi konstatera att inriktningen inte har
förändrats i något företag mellan 1990 och 1992.
Företagens ålder är i de flesta fall högre än tio år (undantag My, Ny,
Pi och Omikron). Ny, Pi och Omikron har funnits i åtta respektive fyra
år. My som också är fyra år gammalt bildades i samband med att ett
större företag inom samma verksamhet avvecklades. Ägarna i My arbetade tidigare i det större företaget.
En jämförelse mellan upplevd konkurrenssituation 1990 och 1992
visar att i sex företag har den upplevda konkurrensen ökat. De största
förändringarna har inträffat i de företag vars verksamhet är beroende
av byggnadsindustrin (Kappa, Omikron och Sigma). Endast en
företagsledare (My) upplever att konkurrensen är mindre 1992 jämfört
med 1990.

7.2

Företagsledarna

I

samtliga företag är företagsledarna män. Fyra företagsledare är
mellan 30 och 40 år (My, Ny, Omikron och Omega). Åldern hos
övriga fördelar sig mellan grupperna 41-50 år (Kappa och Pi)
respektive 51-60 år (Theta, Iota, Lambda, Sigma och Ypsilon). Av enkätsvaren framgår att ingen företagsledare har akademisk utbildning.
Fyra företagsledare (Theta, Iota, Kappa och Lambda) har folkskola
eller realskola som högsta formella utbildning. Övriga har gymnasieutbildning med antingen ekonomisk- och/eller teknisk inriktning.
Företagsledarna har varierande erfarenhet av företagsledning. Sex
har mer än tio års erfarenhet medan övriga har varit företagsledare i
åtta (Ny och Pi) respektive fyra (My, Omikron och Omega) år.
Företagsledarna i Theta, Ny, Omikron och Sigma har dessutom
erfarenhet av företagsledning från andra företag dock som längst i fem
är (Sigma).
Företagsledare i mindre företag har enligt tidigare gjorda undersökningar (t ex Sørlie, 1982, s 59 och Persson, 1991) en mycket varierad
arbetsdag och ägnar sig åt många olika arbetsuppgifter. Detta överensstämmer med de beskrivningar av olika arbetsuppgifter som
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företagsledarna i de här studerade företagen gjorde. Det framkom
också att många var ensamma om att utföra vissa arbetsuppgifter.
För att få företagsledarna att analysera och strukturera sitt
arbetsinnehåll bad vi dem uppskatta hur stor del av arbetsdagen som de
ägnar åt löpande arbete, utvecklingsarbete (tekniskt/ekonomiskt),
ekonomi, arbetsledning samt marknads- och kundkontakter. Vi frågade
också om det eventuellt finns andra arbetsuppgifter som inte kan
hänföras till någon av de fem kategorierna. Flera företagsledare hade
till en början svårt att särskilja de olika kategorierna men när vi
gemensamt diskuterade igenom arbetsuppgifterna kunde alla göra en
skattning. En presentation av den genomsnittliga procentfördelningen
framgår av tabell 7:2.
Tabell 7:2

Företagsledarnas arbetsuppgifter
Marknads- Löpande
och kund- verksamhet
kontakter

Ekonomi Utvecklings- Arbetsledning
arbete

Medelvärde

29 %

23 %

18 %

17%

13 %

Maximivärde

70 %

75 %

60 %

60%

60 %

Minimivärde

5%

5%

5%

5%

3%

Tabellen visar att företagsledarna i genomsnitt ägnar mest tid åt att
etablera och upprätthålla marknads- och kundkontakter. Det är enligt
flera företagsledare ingen annan person på företagen som har kontakter
med kunder och leverantörer. Den företagsledare som ägnar mest tid ät
marknads- och kundkontakter finns i Sigma. Han upplever det som
problem att kunderna ofta vänder sig till honom i stället för till den ansvarige säljaren. Skälet är inte att de anställda har mindre kompetens
utan företagsledaren förklarar det med att han har en tidsmässigt lång
relation med många kunder som gör att de gärna vänder sig till honom.
Av tabell 7:2 framgår också att företagsledarna ägnar i genomsnitt 23%
av sin arbetsdag till arbete i den löpande verksamheten. Stora
variationer förekommer dock. Vid jämförelse mellan ytterligheterna
framgår att vissa (Iota och Kappa) ägnar 75 % av arbetstiden åt
löpande verksamhet medan andra (Omikron, Pi och Ypsilon) ägnar
endast 5 % åt dessa arbetsuppgifter.
Vidare framgår att företagsledarna ägnar i genomsnitt 18 % av arbetstiden åt ekonomifrågor. Innehållet i arbetsuppgifterna varierar dock
mycket. Några företagsledare arbetar i huvudsak med att "räkna på
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jobb" medan andra ägnar tid åt löpande redovisning, budgetarbete och
uppföljning. I Iota, Kappa, Lambda och Omikron arbetar företagsledarnas hustrur med rutinmässiga ekonomiska arbetsuppgifter såsom
löpande redovisning, fakturering, löner och skatter. I Omikrons fall
innebär det att företagsledaren kan ägna sig åt annat ekonomiarbete.
Övriga företagsledare ägnar mycket liten tid åt arbete med ekonomifrågor. Den som ägnar mest tid åt ekonomifrågor är företagsledaren i
My. Han tar ansvaret för allt ekonomiarbete eftersom han är den ägare
som har bäst kompetens inom ekonomi.

Utvecklingsarbete upptar 17 % av företagsledarens genomsnittliga arbetstid. Här finns också stora variationer mellan ytterligheterna.
Företagsledaren i Omikron ägnar 60 go av arbetstiden åt utvecklingsarbete och förklaringen är att företaget tillverkar produkter som anpassas
efter kundens önskemål. Företagsledarens huvudsakliga sysselsättning
är därför att framställa ritningar och tekniska lösningar som kunden
accepterar. De företagsledare (Kappa, Lambda och Ny) som uppger att
endast 5 % av arbetstiden ägnas åt arbete med utveckling menar att
verksamheten inte kräver mycket utveckling.
I genomsnitt ägnar företagsledarna minst tid åt arbetsledning. Här finns
dock stora variationer. Företagsledaren i Lambda uppger t ex att han
ägnar 60 % åt arbetsledning medan företagsledaren i Omikron uppger
att bara några få procent av arbetstiden åtgår till dessa arbetsuppgifter.

7.3

Ekonomifunktionens struktur

Av tabell 7:3 framgår att organiseringen av ekonomiarbetet, t ex
var arbetet utförs och om rutinerna är datoriserade, är olika i de studerade företagen. I fyra företag (Theta, Iota, Kappa och Lambda) finns
en manuell grundbok för löpande redovisning. Grundboken skickas en
gång per år till redovisningsbyrån där konteringar görs i datorbaserade
redovisningsprogram. Detta sker för att underlätta bokslutsarbetet.
Klienterna erhåller endast rapporter en gång per år. I Kappa är förhållandet annorlunda. Där skickas grundboken till redovisningsbyrån en
gång per månad. Rapporter upprättas och distribueras sedan till
företagsledaren en gång per år. I övriga företag utförs löpande
redovisning internt med hjälp av datorbaserade redovisningsprogram.
Beträffande bokslut framgår av tabell 7:3 att i fyra företag är anställda
eller företagsledare involverade i bokslutsarbete. I resterande företag
har redovisningsbyrån huvudansvar för upprättande av bokslut.
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Tabell 7:3

Ekonomifunktionens struktur

Företag

Löpande
redovisning

Bokslut

1990

Datorisering Förändring i
ekonomifunktionens
struktur

1990 (internt)

1990

1990-1992
Theta

Företagsledare/
Redovisningsredovisningsbyrå byrå

Iota

Anställd/redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå

Kappa

Anställd/redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå

Lambda

Anställd/redovisningsbyrå

Redovisnings- byrå

My

Anställd

Anställd

Ny

Anställd

Redovisnings- Redovisning
Budget
byrå

Redovisning
Kalkyler

Bytt datorsystem, företagsledaren utfor
numera löpande
redovisning
och bokslut
Bytt datorsys-

tern.
Företagsledaren
utför numera
löpande redovisning och
bokslut

Pi
Ornikron

Sigma

Anställd
Anställd

Anställd

Anställd
Redovisningsbyrå
Anställd

Redovisning

Bytt dator-

Budget

system

Redovisning

Bytt datorsystern

Budget
Redovisning

Budget

Bytt datorsystern

Kalkyler
Ypsilon

Anställd

Redovisningsbyrå

Redovisning

Omega

Anställd

Anställd

Redovisning
Budget
Kalkyler

1 72

Bytt datorsystern, bokslut
görs numera av
anställd och företagsledaren

Det framgår också av tabell 7:3 att fyra företag inte internt har
datoriserat någon del av ekonomisystemet. Redovisningsbyråerna
använder dock datorbaserade program för redovisningen.
Företagsledaren i Lambda övervägde 1990 att köpa ett datorbaserat
ekonomisystem men kände att det skulle bli jobbigt att införa systemet
och aystod därför det planerade inköpet. Ett relativt omfattande
datorbaserat ekonomisystem köptes in i Iota 1989 men det är ännu inte
infört. Skälet är att företagsledaren är ovan vid datorer och skulle
behöva hjälp med att introducera systemet. Han har dock inga
personliga kontakter med någon som kan hjälpa till vid införandet. För
närvarande är inte heller införande av systemet någon prioriterad
fråga. Flera anställda har ayskedats på grund av dålig lönsamhet och
företagsledaren måste därför i mycket större omfattning än tidigare
delta i produktionen för att klara av gjorda åtaganden. Därför finns
ingen tid att engagera sig i införandet av ett datorbaserat ekonomisystem.
De förändringar av ekonomifunktionens struktur som skett mellan
1990 och 1992 berör i stor utsträckning datorisering. Sex företag (My,
Ny, Pi, Omikron, Sigma och Omega) har bytt datorsystem. Vidare bör
noteras att Ypsilon bytte system i början av 1990 strax innan enkäten
besvarades. Byte av system har i de flesta fall medfört att fler delar av
ekonomisystemet nu är datoriserade. En förändring under perioden
1990-1992 som inte berör datorisering har inträffat i My och Ny.
Företagsledarna har, i samband med att anställda slutade, tagit över
löpande redovisning och bokslutsarbete.

7.4

Ekonomisystemens utformning och
användning

Företagen uppvisar stor spridning beträffande ekonomisystemens utformning. Av tabell 7:4 framgår att fyra företag har låg utformning,
tre har hög och i övriga fyra har utformning av ekonomisystem
klassificerats som medel. I företag med låg utformning (Theta, Iota,
Kappa och Lambda) tas redovisningsrapporter ut en gång per år i
samband med bokslut. Vidare upprättar Theta och Lambda produktkalkyler som används vid prissättning. Någon uppföljning av
kalkylerna görs dock inte. Enligt enkätsvaren upprättas inga kalkyler i
Iota och Kappa men vid intervjuerna i delstudie 3 framkom att de
sporadiskt upprättar enklare produktkalkyler. Skälet till att detta inte
framgår i enkätsvaren är enligt företagsledarna att kalkylernas enkelhet
gör att det känns för pretentiöst att kalla dem kalkyler.
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Tabell 7:4

Utformning av ekonomisystem och förändringar mellan 1990 och 1992

Eksystems
utformning
1990

Innehåll i ekonomisystem
1990

Frekvens
på rapportuttag

Uppföljflingsfrekvens

Förändringar 1990 1992

Theta
Låg

Redovisning
Produktkalkyler

År
Regelbundet

Ingen uppföljn

förändringar

Iota
Låg

Redovisning

År

Inga
Inga
förändringar

Kappa

Redovisning

Låg

Investeringskalk

År
Vid investering

Ingen uppföljn

förändringar

Lambda
Lås

Redovisning
Produktkalkyler

År
Regelbundet

Ingen uppföljn

förändringar

My

Redovisning

Resultatbudget

Kvartal
År
Regelbundet

År
Ingen uppföljn
Regelbundet

Ja

Medel

Kalkyler

Inga
Inga

Ny

Redovisning

Medel

Resultatbudget
Likviditetsbudget

Halvår
År
År
Försäljningsbudget År
Kalkyler
Regelbundet

Ingen uppföljn
Ingen uppföljn
Ingen uppföljn
Ingen uppföljn

Ja

Omikron
Medel

Hal vår
År
Försäljningsbudget År
Produlctkalkyler
Regelbundet

År
År
Regelbundet

Ja

Redovisning

Resultatbudget

Pi

Redovisning

Hög

Resultatbudget

Varannan mån
Månad
Försäljningsbudget Månad

Månad
Månad

Investeringskalk

Regelbundet

Sigma

Redovisning

Hög

Resultatbudget
Likviditetsbudget

Regelbundet

Månad
Månad
Månad
Försäljningsbudget Månad
Produktkalkyler
Regelbundet

Ypsilon

Redovisning

Kvartal

Hög

Resultatbudget
Likviditetsbudget

Månad

Kvartal

Försäljningsbudget Månad
Produktkalkyler
Regelbundet

Investeringskalk
Omega
Medel

Vid behov

Redovisning
Halvår
Försäljningsbudget År
Produktkalkyler
Regelbundet
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Ja

Månad
Månad
Månad

Ja

Regelbundet
Månad

Kvartal
Månad

Ja

Regelbundet
Vid behov
Månad
Regelbundet

Ja

I företag med hög utformning (Pi, Sigma och Ypsilon) tas många redovisningsrapporter ut under året. Vidare upprättas flera olika typer av
budgeter och kalkyler som också regelbundet följs upp.
I de företag där förändringar av ekonomisystemens utformning skett
mellan 1990 och 1992 kan detta kopplas till att nya datorsystem har införts. Det innebär att ekonomisystemen nu är förfinade och utvecklade.
T ex medförde förändringen att resultatrapporter utvecklades så att
uppföljningar per produkt/projekt nu sker och att budget och reskontra
också infördes.
Av tabell 7:5 framgår att ekonomisystemens användning klassificerades, enligt svaren i delstudie 2, som låg i sex företag och i fem som
hög. I My och Ny där användningen utifrån enkätsvaren klassificerades
som låg har den ökat mellan 1990 och 1992. Tidigare utfördes löpande
redovisning av anställda men i samband med att de slutade övertog
företagsledarna arbetsuppgifterna och nya datorbaserade ekonomisystem köptes in. Förklaringen till den ökade användningen i Ny är att
företagsledaren anser att den kraftiga konjunkturnedgången mellan
1990 och 1992 påverkat företagets lönsamhet i mycket stor utsträckning och detta kräver en högre användning av ekonomisystemet
nu jämfört med tidigare. I My kan däremot inte den ökande
användningen förklaras med lönsamhetsproblem eftersom lönsamheten
är bättre 1992 jämfört med 1990 utan förklaringen ligger i
företagsledarens ökade engagemang i ekonomifrågor. Han har under de
två senaste åren ägnat mycket tid åt att utveckla och förfina ekonomisystemet, bl a skall inom kort projektredovisning införas.
I samtliga företag där användning av ekonomisystem klassificerats som
hög, utifrån enkätsvaren, har den ökat under perioden 1990-1992. Av
intervjuerna framgår att företagsledarna menar att kombinationen av
bättre utvecklade program och det rådande konjunkturläget medför att
företagsledarna är mycket kostnadsmedvetna. Användningen av ekonomisystem har därför ökat. Företaget Pi har dock inte haft några
lönsamhetsproblem under perioden. Företagsledaren menar att
införandet av ett stort datakoncept som till en del berör ekonomisystemet är en förutsättning för den kraftigt ökade volymtillväxten i
kombination med en liten personalökning.
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Tabell 7:5

Ekonomisystemens användning

Ekonomisystemens an- Användning av ekovändning som hjälpnomisystemens del ar
För styrning 1990
medel för styrning
1990

Förändring i ekonomisystemens användning
1990-1992

Redovisning, varken eller
Kalkyler, liten

Ingen förändring

Redovisning, liten
Kalkyler, varken eller

Ingen förändring

Redovisning, liten
Kalkyler, varken eller

Ingen förändring

Låg

Lambda

Redovisning, liten

Ingen förändring

Låg

Kalkyler, varken eller

Theta
Låg

Iota
Låg

Kappa

My

Redovisning, varken eller

Låg

Budget, liten

Användningen har ökat

Kalkyler, mycket liten
Ny
Låg

Redovisning, liten

Användningen har ökat

Budget, mycket liten

Kalkyler, varken eller
Pi

Redovisning, stor

Hög

Budget, stor

Användningen har ökat

264

Omikron
Hög

Redovisning, mycket stor

Användningen har ökat

Budget, stor
Kalkyler, mycket stor

Sigma

Redovisning, mycket stor

Hög

Budget, stor

Användningen har ökat

264

Ypsilon
Hög

Redovisning, stor
Budget, stor

Användningen har ökat

Kalkyler, stor
Omega

Redovisning, varken eller

Hög

Budget, stor

Användningen har ökat

2643

De ekonomiska rapporter som företagsledarna använder ofta respektive
sällan varierar. Vissa företagsledare betonar resultatrapporterna (My,
Ny, Omilcron, Pi, och Sigma) medan andra betonar likviditets- och försäljningsrapporter (Ypsilon och Omega). Företagsledarna i ovanstående
företag (My - Omega) tar endast fram rapporter som de har
användning för. De har därför svårt att ange någon rapport som sällan
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används. Företagsledarna i Theta, Iota, Kappa och Lambda, som utifrån
enkätsvaren klassificerats som låganvändare, har svårt att ange någon
ekonomisk rapport som ofta används däremot uppger de många
rapporter som sällan används, t ex balans- och resultatrapporter.
I de företag (Pi, Sigma, Ypsilon och Omega) där innehållet i
ekonomiska rapporter används av andra personer än företagsledaren är
det den ekonomiansvarige och/eller andra ägare som använder
rapporter (t ex resultatuppföljningar/produkt och likviditetsrapporter).
Företagsledaren i My försöker att få anställda och delägare att använda
rapporter men det går för närvarande ganska trögt. I övriga företag
används inte ekonomiska rapporter av någon annan än företagsledaren.
Resultaten tyder på att det är i företag som klassificeras som höganvändare som rapporter också används av andra än företagsledaren.
Omilcron utgör dock ett undantag. Företagsledare som utifrån enkätundersökningen klassificerats som låganvändare uppger också att det
inte finns någon annan än företagsledaren som använder ekonomiska
rapporter. Undantaget är My där rapporter visserligen inte används
idag men där det finns en stark ambition att få även andra än företagsledaren att använda ekonomiska rapporter.

7.5

Företagsledarnas informationsanvändning
och beslutsfattande

Informationsanvändning och beslutsfattande är delar som ingår under
huvudkomponenten företagsledare/ledning i analysmodellen (figur 2:9).
För att kunna ge en bild över hur företagsledare i mindre företag söker
information samt hur information används ställde vi under intervjuerna
frågor om vilken typ av information som föredras, vilka informationskällor som utnyttjas och hur information används vid olika typer av
ekonomiska beslut. Utgångspunkten för analysen är att företagsledarna
ses som "naven" i företagen eftersom de använder en stor del av sin
arbetstid till att motta och bearbeta information. Informationens form
varierar, kommer från olika källor och används olika beroende på t ex
individ och den situation som individen och företaget befinner sig i. De
resultat och analyser som presenteras behandlar:
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- Informationens form
- Informationskällor
- Exempel på beslutsfattande vid två typer av ekonomiska beslut
- Variationer i informationsanvändning relaterade till företagsledarnas utbildning och
erfarenhet
- Variationer i informationsanvändning relaterade till olika situationer som
företagsledare och företag befinner sig i.
- Informationsanvändning relaterad till ekonomifunktionens struktur

7.5.1

Informationens form

Ett sätt att indela information är att skilja mellan muntlig och skriftlig.
Muntlig information är ofta kopplad till företagsledarens personkontakter i form av informella samtal och telefonkontakter. Hantering av
skriftlig information är vanlig vid t ex kostnadsberäkningar, prissättning, fakturering och beräkningar av tekniska konstruktioner.
Företagsledarna ägnar i genomsnitt 68 To av sin totala arbetstid åt att
hantera muntlig information. Vissa (Ypsilon och Omega) har ett annat
mönster. Här ägnar företagsledarna hälften av arbetstiden åt muntlig
information. Ett annat undantag är Omikron där företagsledaren endast
ägnar 25 % av arbetstiden åt muntlig information. Vanan av att hantera
muntlig information innebär kanske att vissa företagsledare också
föredrar muntlig information framför skriftlig vilket kan leda till att
den information som erhålls från ekonomisystem inte används därför
att den oftast presenteras i skriftlig form.
Om vi delar in företagsledarna i hög- respektive låganvändare av ekonomisystem framgår att alla som är låganvändare ägnar minst 75 % av
arbetstiden åt muntlig information. I företag där användning av ekonomisystem är hög finns variationer. En del (Pi och Sigma) ägnar 7580% av arbetstiden åt muntlig information medan andra (Ypsilon och
Omega) ägnar halva arbetstiden åt att läsa och/eller skriva. Hantering
av skriftlig information dominerar företagsledarens arbetstid i
Omikron. Anledningen till att Omikron avviker från övriga företag är
att företagsledaren ägnar stor del av sin arbetstid åt att ta fram
underlag för offerter, göra ritningar och tekniska beräkningar för
specialanpassade produkter.
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7.5.2

Informationskällor

Information kan hämtas från olika källor. Ett sätt att dela in informationskällor är att utgå från Earl och Hopwoods indelning av å ena sidan
om informationen är officiell eller icke officiell å andra sidan
rutinmässig respektive icke rutinmässig (jfr figur 2:6). Uppdelningen
av den officiella informationen i rutin respektive icke rutinmässig
innebär att ekonomiska rapporter som produceras regelbundet och
automatiskt betraktas som rutinmässig information medan övriga
rapporter och sammanställningar som hämtas från ekonomisystemen
klassificeras som icke rutinmässiga. I samband med varje intervju presenterades en fyrfältsmatris som innehåller exempel på dessa
informationskällor (jfr intervjuguiden bilaga 3). Vi bad att företagsledarna skulle ge exempel på situationer där officiell/icke officiell respektive rutinmässig/icke rutinmässig information är viktig.
Vissa företagsledare (Sigma, Ypsilon och Omega) utnyttjar ekonomiska
rapporter vilka erhålls regelbundet som hjälpmedel vid ofta återkommande beslut t ex i vilken utsträckning leverantörskrediter skall utnyttjas och vilka inköpskvantiteter som är lämpliga. I övriga företag utnyttjas rutinmässiga ekonomiska rapporter för mer sällan
återkommande beslut t ex i samband med bokslut och finansiering av
större investeringar.

Rapporter som inte produceras regelmässigt kan vara efterkalkyler och
budgetuppföljning per produkt eller projekt. Denna typ av information
som benämns specialinformation används ofta i vissa företag (My, Pi,
Sigma, Ypsilon och Omega), medan andra (Theta, Ny och Ornikron)
använder den sällan. I övriga företag används aldrig någon specialinformation.
En icke officiell typ av information som också kan betraktas som rutinmässig är egentillverkade underlag för t ex kalkyler eller andra lösa
noteringar som förs regelbundet. Denna typ av information finns ofta i
många företag, men den förekommer inte alls i två (Pi och Ypsilon).
Informationen är dock av lite olika karaktär men en vanlig situation
där den används är i samband med prissättning.
Den information, som betraktas som icke officiell och icke rutinmässig
är sådan som t ex erhålls vid luncher och tillfälliga sammanträffanden i
företaget och handlar i de studerade företagen om information från anställda. I Lambda och Omilcron angav företagsledaren ingen situation
där denna typ av information förekommer.
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För att få en uppfattning om betydelsen av innehållet i cellerna i figur
2:6 bad vi företagsledarna uppskatta betydelsen av respektive typ av
informationskälla. Företagsledarna i Ny och Sigma angav att rutinmässiga ekonomiska rapporter har störst betydelse vid informationssökning. Båda använder rapporterna för diskussioner med externa
intressenter och som underlag för att bedöma hur investeringar skall
finansieras. I My anser företagsledaren att specialinformation har störst
betydelse vid informationssökning. Den specialinformation som
används är budgetkontroll och uppföljning per projekt. Företagsledarna
i Pi, Ypsilon och Omega har välutvecklade ekonomisystem med bl a
rapportgeneratorer som gör att t ex uppföljning per produkt/projekt
erhålls automatiskt och rutinmässigt, varför denna typ av information i
dessa företag egentligen kan betraktas som rutinmässig och officiell. Av
den anledningen kunde inte företagsledarna särskilja betydelsen av
rutinmässiga ekonomiska rapporter respektive specialinformation utan
betonade vikten av båda. Övriga företagsledare anser att
egentillverkade underlag har störst betydelse vid sökande efter
information. Ingen av företagsledarna anger att den information som
enligt Earl och Hopwood är icke officiell och icke rutinmässig har stor
betydelse när de söker information.
Av naturliga skäl är det företagsledare vilka klassificerats som höganvändare av ekonomisystem som betonar betydelsen av rutinmässiga
ekonomiska rapporter och specialinformation. Med tanke på ekonomisystemens utformning i mindre företag är det olämpligt att göra en
uppdelning enligt figur 2:6 (sid 44) som bygger på Earl och Hopwoods
(1980) tankegångar, eftersom företag som har välutvecklade
ekonomisystem också tar ut specialinformation rutinmässigt. Vidare
kan vi notera att låganvändarna betonar betydelsen av egentillverkade
underlag vid sökande efter information. En intressant iakttagelse som
både berör hög- och låganvändare är att den information som är icke
officiell och icke rutinmässig tycks vara av marginell betydelse.
För att inte enbart fokusera kartläggningen kring interna informationskällor frågade vi efter i vilken utsträckning som personliga kontakter
(externa och interna) och ekonomiska rapporter utnyttjas vid beslutsfattande. Av intervjusvaren framgår att alla företagsledare mest utnyttjar
personliga kontakter men vissa (Omikron, Pi, Sigma, Ypsilon och
Omega) betonar vikten av att använda sig av både ekonomiska
rapporter och personliga kontakter. Vidare bör det noteras att de
personliga kontakterna i samband med ekonomiska beslut företrädesvis
var av extern karaktär som t ex kontakter med kunder och
leverantörer.
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Det finns variationer mellan företagen ayseende vilka interna personer
som konsulteras i samband med ekonomiska beslut. Vissa
företagsledare (Kappa och Lambda) konsulterar inte några medarbetare
medan andra (Iota och Ny) hämtar information från sina hustrur, som
också är delägare. I övriga företag diskuteras och förankras besluten
hos medarbetare/delägare. Undantaget är Omikron som regelbundet
konsulterar en styrelserepresentant för att få råd och stöd. Vid en uppdelning av låg- respektive höganvändare ser vi att det är låganvändare
som inte konsulterar någon eller några medarbetare (förutom
hustrurna i Iota och Ny) medan alla höganvändare har kontakter med
medarbetare (undantag Omilcron). Dessa kontakter är främst till för att
informera personalen och har oftast relativt liten betydelse för
beslutsfattandet (undantag Ypsilon och Omega).
De externa kontakter som utnyttjas av företagsledarna i samband med
ekonomiska beslut varierar. I Iota och My tas inga externa kontakter, i
Lambda förekommer endast sporadiska kontakter och i de fall externa
personer kontaktas är det oftast personer i bekantskapskretsen. I övriga
företag har företagsledarna kontakt med fler än en extern person i samband med ekonomiska beslut. Kontakter med bank i samband med
finansiering är vanliga. Revisorn är en annan kontakt som också ofta
förekommer hos höganvändare. Denne används som rådgivare i
samband med ekonomiska beslut. Ingen av de företagsledare, förutom
Kappa, som karaktäriseras som låganvändare uppger emellertid, att de
ofta konsulterar revisorn. I de fall externa personer konsulteras av
låganvändare är det oftast bankkontakter (Theta, Kappa och Ny).
Sammanfattningsvis tyder resultaten pä att låganvändarna av
ekonomisystem har betydligt färre interna och externa kontakter
jämfört med höganvändarna.
I samband med ekonomiska beslut som företagsledaren fattar krävs det
ofta att han har en god uppfattning om företagets lönsamhet. Information om företagets lönsamhet kan erhållas från ekonomiska
rapporter men kan också fås på andra sätt. I delstudie 3 anser de flesta
företagsledarna att de kan få en uppfattning om lönsamheten utan att
använda sig av ekonomiska rapporter. My och Omega utgör undantag
eftersom de upplever att de måste använda rapporter för att få en
uppfattning om lönsamheten. Det sätt som övriga företagsledare får
information om företagets resultat varierar. Företagsledaren i Ypsilon
anser att han kan få en uppfattning om resultatet genom att dagligen
studera omsättningssiffror per försäljningsställe (kassarapporter). I
Kappa och Lambda tillämpar företagsledarna enkla tumregler för att
göra en grov uppskattning av lönsamheten. Företagsledaren i Pi
tillämpar också tumregler för att skatta lönsamheten men behöver
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ekonomiska rapporter för att få en mer exakt uppfattning. Studier av
orderingång och antal inkommande telefonsamtal används av
företagsledarna i Theta och Iota för att uppskatta lönsamheten. Genom
att upprätta offerter upplever företagsledarna i Omikron, Sigma och
Ny att de får en känsla för lönsamheten. Ekonomiska rapporter ses som
en bekräftelse men ger också detaljer som inte kan erhållas pä annat
sätt. En uppdelning i hög- respektive låganvändare av ekonomisystem
visar att båda grupperna anser sig ha en bra uppfattning om företagens
lönsamhet utan att behöva använda ekonomiska rapporter som
hjälpmedel, men höganvändarnas sätt att uppskatta lönsamheten är
något mindre intuitivt än låganvändarnas.

7.5.3

Exempel på beslutsfattande vid två typer av
ekonomiska beslut

För att få en inblick i vilken typ av information som företagsledarna
föredrar i olika beslutssituationer bad vi om exempel på en ekonomisk
fråga som de ofta tar ställning till respektive en som förekommer mer
sällan. Företagsledarna fick sedan beskriva hur de skapar underlag för
att fatta beslut i respektive situation. Beslut som de anger som exempel
på ofta respektive sällan återkommande är följande:
Ofta återkommande

Sällan återkommande

Theta
Iota
Kappa
Lambda
My
Ny
Pi

Inköp av råvaror
Inköp av råmaterial
Prissättning
Inköp av varor
Försäljning av utländsk valuta
Inköp av förbrukningsmaterial
Annonsering

Om ikron
Sigma

Anbudsgivning
Prissättning
Prissättning
Offerter

Inköp av fyllningsmaskin
Inköp av svary
Inköp av maskin
Inköp av lastbil
Inköp av datamaskin
Inköp av maskin
Inköp av dator,
fastighetsköp
Inköp maskin
Inköp av dator
Etablering av nya butiker
Inköp av laserstyrd
ritapparat

Ypsilon
Omega

De ofta återkommande besluten är av mer löpande karaktär och
handlar ofta om inköp och prissättning, medan de mer sällan förekommande berör investeringar av olika slag.

Beslutsfattandet i samband med ofta återkommande beslut är olika
beroende på om det handlar om inköp eller prissättning. Vid återkommande inköp får företagsledarna underlag för beslutet genom att kontakta ett fåtal leverantörer som de känner till sedan tidigare. Kontakterna är muntliga och endast i undantagsfall erhålls en skriftlig
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bekräftelse på överenskommelserna. De kriterier som övervägs i samband med beslut berör uteslutande pris och kvalitet. Den information
som utnyttjas är enbart muntlig i alla företag utom i Pi och Ny. I Ny
utnyttjar företagsledaren också facktidskrifter för att få en uppfattning
om t ex vilka nya produkter som finns. I Pi är det representanter för
tidskrifter som kontaktar företagsledaren för att få denne att annonsera.
Företagsledaren dokumenterar varje telefonsamtal för att senare kunna
följa upp överenskommelsen. Innan han överväger vilka tidskrifter som
skall utnyttjas kontrollerar han med Tidningsstatistik ayseende
uppgifter om t ex upplagestorlek och spridning. Han kontaktar också
kunder, andra företagsledare i samma bransch och representanter för
företagsorganisationer för diskussioner kring annonsernas placering
och utseende samt vilken tidskrift som anses lämplig.
I samband med prissättning skapar företagsledarna underlag antingen
genom att tillämpa enkla tumregler (Kappa och Sigma) eller genom att
göra systematiska bedömningar. I Kappa och Omikron försöker företagsledarna dessutom att få reda på vilka andra företag som fått
förfrågan om att lämna anbud. Den mest systematiska bedömningen
görs i Ypsilon där varje produkt bl a bedöms utifrån i vilken
utsträckning den är unik och om varan har "rätt" färg innan den
prissätts. I samband med prissättningsbeslut utnyttjas ofta prislistor och
produktblad som upprättats i företagen.
Företagsledarna fattar besluten utan att någon annan person är
involverad oaysett om beslutet berör inköp eller prissättning. Det är
bara i Kappa som företagsledaren ofta samråder med andra personer.
Han driver tillsammans med dessa ett annat företag och kompanjonerna
upplevs som mycket viktiga stöd i vissa beslutssituationer även om
beslutet endast berör Kappa.
Alla företagsledare utom i Omikron anser att de har tillräckligt med information för att kunna fatta återkommande beslut. De flesta anser inte
heller att en ökad tillgång på information leder till bättre beslut. Vissa
företagsledare (Kappa, Ny, Pi och Omikron) poängterar dock att mer
information kanske skulle leda till bättre beslut men att den tid som
åtgår för sökning är alltför stor i förhållande till den upplevda
förbättringen av beslutsunderlaget.
Resultaten tyder på att beslutsfattandet i samband med återkommande
beslut i vissa företag (Pi och Ypsilon) karaktäriseras av en relativt stor
rationalitet med sökande efter information från många källor och systematiska bedömningar innan beslut fattas. I andra företag (Lambda,
Kappa och Sigma) kan beslutsfattandet mer karaktäriseras som intuitivt
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eftersom företagsledarna i dessa fall bara överväger ett fåtal alternativ
och tillämpar enkla tumregler. Det verkar som att de företagsledare
vilka karaktäriseras som höganvändare av ekonomisystem i allmänhet
är mer systematiska när de skapar beslutsunderlag än övriga i samband
med återkommande beslut. De utnyttjar också skriftlig information i
större utsträckning än övriga.
Beslutsfattandet i samband med mer sällan förekommande beslut
initierades ibland av krav utanför företagen. I Kappa t ex ställer ofta
kunden krav på att en viss maskin ska användas vid utförande av ett
speciellt jobb. I Theta och Omikron innebar en förändrad lagstiftning
att nyinvesteringar var nödvändiga. I övriga företag initierades
investeringarna från interna behov som t ex att ersättningsinvestera
eller som ett led i en långsiktig utveckling av affärsidén. Sigma utgör
dock ett undantag. Här fanns egentligen inga interna eller externa
behov utan företagsledaren upplever att det var "storvulenhet" som var
anledningen till att investeringen genomfördes.

Om vi särskiljer investeringar som berör inköp av maskiner från
övriga så föregicks maskininköpen av att företagsledarna kontaktade en
till sex leverantörer. De som kontaktades var leverantörer som
företagsledarna redan tidigare kände till. I vissa fall skaffade
företagsledarna sig också erfarenheter av olika maskinalternativ genom
att kontakta andra företag som använde de aktuella maskinerna. I
Lambda, där företagsledaren endast kontaktade en leverantör, var det
en ren tillfällighet som avgjorde valet av leverantör. De kriterier som
övervägdes i samband med investeringarna var i första hand av teknisk
natur men även ekonomiska kriterier hade stor betydelse. I Omega sågs
dessutom maskininvesteringen som en strategisk fråga där det var
nödvändigt att ta ställning till om företaget skulle hänga med i
utvecklingen eller inte.
De investeringar som genomfördes i Pi och Ypsilon var resultat av
noggranna överväganden från företagsledarnas sida. I Ypsilons fall var
det att en lokal fanns ledig och att ingen av de redan etablerade
butikerna fanns i Göteborgs centrum som var anledningen till att
företagsledaren började fundera på investeringen. Han skapade
underlag för beslutet genom att söka extern information om t ex hur
många människor som passerar butikslokalen under ett dygn, hur
många kvinnor som arbetar i området och genom att studera
besöksfrekvensen i andra närliggande butiker. Styrelseledamöter var
också viktiga diskussionspartners. I Pi's fall var fastighetsinvesteringen
ett resultat av en långsiktig affärsidé att utveckla företaget. Här
skapades underlag för beslutet genom att företagsledaren gjorde en
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bedömning av framtiden utifrån aspekter som allt strängare miljökrav
på transporter och Sveriges eventuella framtida EG-anslutning. Denna
"framtidsvision" utgjorde, enligt företagsledarens bedömning, ungefär
50 % av beslutsunderlaget, medan de återstående 50 % hämtades från
ekonomisystemet i form av investeringsbudgeten. Externa kontakter
togs med en stor uppdragsgivare och revisorn. Gemensamt för Ypsilon
och Pi är att företagsledarnas visioner om framtiden har stor betydelse
för besluten.
Förutom företagsledaren varierade det vilka personer som deltog i
beslutsfattandet. I Omikron, Ypsilon och Omega deltog styrelsen,
medan anställda deltog i Theta och Kappa. I övriga företag deltog ingen
annan än företagsledaren i beslutsfattandet.
Alla företagsledare (undantag Omikron och Pi) anser att de har
tillräckligt med information för att kunna fatta mer sällan
förekommande beslut. De flesta anser också att en ökad tillgång på
information inte leder till bättre beslut. Vissa företagsledare (Iota,
Kappa, Omikron och Omega) menar dock att en ökad tillgång på
information också leder till bättre beslut.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att beslutsfattandet i samband
med företagens investeringar karaktäriseras av en relativt stor
rationalitet eftersom flera handlingsalternativ identifieras och val av
alternativ görs utifrån beslutskriterier som är klart formulerade.
Undantag är Lambda och Sigma där endast ett handlingsalternativ
identifieras och där inga klart formulerade beslutskriterier finns. Vid
analys av företagen utifrån ekonomisystemens klassificering kan vi
konstatera att de företagsledare som gjorde de mest noggranna övervägandena i samband med sällan återkommande beslut var
klassificerade som höganvändare av ekonomisystem. En jämförelse
mellan de ofta och sällan återkommande besluten ayseende inköp visar
att det föreligger skillnader som sammanfattas i tabell 7:6.
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Tabell 7:6

Skillnader mellan ofta och sällan återkommande beslut i samband med
inköp
Ofta återkommande beslut Sällan återkommande beslut

Beslutskriterier

Få

Relativt många
-tekniska
-ekonomiska

Typ av information

Ofta enbart muntlig

Muntlig och skriftlig

Kontakter

Ett fåtal leverantörer

Relativt många leverantörer

Personer som är involverade i beslutsfattandet

Endast företagsledaren

Ofta styrelse och/eller
anställda

Utnyttjande av ekonomiska rapporter

I varierande grad

Ofta i samband med finansiering

Resultaten tyder på att vid större investeringar används
ekonomisystemen ofta för att kontrollera hur stor del av investeringen
som kan finansieras med hjälp av interna medel eller till att budgetera.
Vidare kan vi utifrån ovanstående exempel notera vissa skillnader i användning av ekonomisystem beroende på om företagen utifrån enkätundersökningen klassificerats som hög- eller låganvändare. Vid
prissättning används ekonomisystemen i större utsträckning som en del
av beslutsunderlaget i företag som har hög användning jämfört med de
som har låg. Det bör dock påpekas att många företag som har låg användning av ekonomisystem angett annat än prissättning som exempel
pä ofta återkommande beslut. Ett mönster som framträder är att de
företagsledare som är höganvändare av ekonomisystem är mer
analytiska i beslutsfattandet eftersom de t ex identifierar fler
handlingsalternativ och val av alternativ sker utifrån formulerade
beslutskriterier jämfört företagsledare som är låganvändare där beslutsfattandet har en mer intuitiv prägel. Mönstret framträder tydligast
vid ofta återkommande beslut.

7.5.4

Variationer i informationsanvändning relaterade
till företagsledarnas utbildning och erfarenhet

Att samla in information är ett sätt att reducera osäkerhet i samband
med beslutsfattande. Vilken information som samlas in och hur den
används kan bero på t ex den utbildning och erfarenhet som individen
har. Alla företagsledare (utom i Omega som ej vet) anser att deras
utbildning inverkar på vilken typ av information som söks och används.
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Inställningen till utbildning och information hos de företagsledare som
har låg formell utbildning kan illustreras med följande:
"Om jag hade haft en högre utbildning hade jag nog varit mer nyfiken på
förändringar och nya tekniska lösningar för att ta fram information."
(Företagsledaren i Lambda).

Bland företagsledare som har minst 3-årigt gymnasium med teknisk
eller ekonomisk inriktning anser företagsledarna att deras utbildning
medfört en vana att hantera siffror vilket också påverkar val av
information. Deras inställning till utbildning och information kan
illustreras på följande sätt:
"Jag har via min utbildning blivit tränad att se helheter och tolka aggregerad
information." (Företagsledaren i My)

Analys av intervjusvaren visar att företagsledare med låg formell utbildning (Theta, Iota, Kappa och Lambda) ägnar en mycket stor del av
arbetstiden till att hantera muntlig information. Företagsledarna anser
också att egentillverkade underlag är den typ av information som är
mest betydelsefull. Däremot betonas inte vikten av ekonomiska
rapporter och specialinformation vilket förklarar varför dessa
företagare har låg användning av ekonomisystem. I samband med
ekonomiska beslut föredras personliga kontakter framför ekonomiska
rapporter. Anmärkningsvärt är dock att de uppgav ganska få interna
och externa personliga kontakter i samband med ekonomiska beslut.
Bland övriga företagsledare som alla har en högre formell utbildning
är bilden mer splittrad beträffande hur stor del av arbetstiden som
åtgår till hantering av skriftlig eller muntlig information. Däremot
betonar alla betydelsen av ekonomiska rapporter och/eller specialinformation. I samband med ekonomiska beslut betonar de nödvändigheten av både personliga kontakter och ekonomiska rapporter.
Tre företagsledare med högre formell utbildning än folkskola har
enligt den klassificering som gjordes utifrån enkäten låg användning av
ekonomisystem. I två av dessa (My och Ny) har användningen av ekonomisystem ökat mellan de två jämförelsetidpunkterna.
Låg formell utbildning kan i många situationer kompenseras med erfarenhet. I de studerade företagen finns en koppling mellan företagsledarens ålder och erfarenhet som företagsledare. I My, Omikron och
Omega har företagsledarna relativt kort erfarenhet i befattningen. De
är också de yngsta i undersökningen. Resultaten visar att i Omilcron och
Omega åtgår en stor del av arbetstiden åt hantering av skriftlig
information men i My ägnas majoriteten av arbetstiden åt muntlig
information. Alla tre företagsledarna betonar vikten av officiell
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information i form av ekonomiska rapporter och specialinformation.
De betonar också vikten av både personliga kontakter och ekonomiska
rapporter. Företagsledarna i Omikron och Omega har också utifrån
enkätsvaren klassificerats som höganvändare av ekonomisystem, medan
företagsledaren i My är låganvändare, men som tidigare nämnts har
användningen här ökat. Hos de övriga åtta företagsledarna, som alla har
mer än åtta års erfarenhet av företagsledning, är bilden ganska splittrad
beträffande informationsanvändning.
På frågan om erfarenheten också påverkar vilken information som används anser alla företagsledare att så är fallet. I Theta, Iota, Kappa och
Lambda upplever företagsledarna att de är mindre beroende av att
samla in information idag jämfört med när de var nya i befattningen.
De upplever att de har mer "is i magen" nu. De har också mycket lång
erfarenhet i sina befattningar. Övriga företagsledare anser att de
behöver samla in mer information nu jämfört med tidigare. Bland
dessa finns både företagsledare med kort och mycket lång erfarenhet.
Om vi jämför de företagsledare som i dag samlar in mer information
än tidigare med de som idag samlar in mindre information framgår det
att ökad informationsanvändning sammanfaller med hög användning av
ekonomisystem.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att företagsledare med högre
formell utbildning har ett annat mönster i informationssökning och användning jämfört med de som har lägre formell utbildning. De med
högre formell utbildning har fler externa och interna kontakter,
betonar betydelsen av ekonomiska rapporter och/eller specialinformation jämfört med övriga. Alla företagsledare (utom en) anser
också att utbildningsnivån inverkar på den information som används.
Vidare framgår att alla företagsledare med låg formell utbildning också
har en lång erfarenhet. De anser vidare att den långa erfarenheten
bidrar till att de nu behöver samla in mindre information än tidigare.

7.5.5

Variationer i informationsanvändning relaterade
till olika situationer

Variationer i informationsanvändning är inte enbart kopplade till vem
som är användare utan även till vilken situation som företag och
företagsledare befinner sig i. Resultaten av enkätundersökningen tyder
på att det finns ett beroende mellan företagsstorlek och användning av
ekonomisystem. I delstudie 3 avviker Ypsilon och Omega storleksmässigt från övriga. I båda företagen ägnar företagsledaren lika mycket
tid åt skriftlig som muntlig informationshantering. De anser att officiell
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information såsom ekonomiska rapporter och specialinformation har
stor betydelse. Ekonomisystem används i stor utsträckning som hjälpmedel för styrning. Vidare poängterar företagsledarna betydelsen av
både personliga kontakter och ekonomiska rapporter i samband med
ekonomiska beslut. Företagsledarna har diskussioner med medarbetare
och externa personer. I Ypsilon rådgör alltid företagsledaren med sin
dotter som är anställd som vice VD. En styrelseledamot är en annan
person som han alltid rådgör med inför viktiga ekonomiska beslut. De
externa personer som ibland kontaktas är revisorn och en kollega som
arbetar i samma bransch. I Omega finns tre ägare som alla arbetar i
företaget. Det är därför självklart för företagsledaren att föra
diskussioner med de två övriga ägarna inför viktiga ekonomiska beslut.
Revisorn kontaktas i samband med beslut som får skattekonsekvenser.
Av ovanstående beskrivning framgår att val av information i Ypsilon
respektive Omega sker på ett likartat sätt Vi kan notera att det endast
är i dessa företag som företagsledarna anger att någon intern person
har stor betydelse i samband med beslutsfattande. I övriga företag, där
det för närvarande (1992) inte finns något som har mer än 12 anställda,
är bilden splittrad beträffande informationens form och källor. Här
finns företagsledare, som vad gäller val av information, liknar
företagsledarna i Ypsilon och Omega men här finns också
företagsledare som har ett helt annat mönster.
Företagsledarna befinner sig i olika situationer beträffande värderingsoch kontrolltekniker. Skillnader i värderingstekniker beror t ex på
verksamhetens art och företagsledarens erfarenhet av produktionsprocessen vilket innebär att det finns olikheter mellan företagsledarna
beträffande kunskap om resursomvandling. I samband med möjlighet
att mäta utfall av verksamheten befinner sig företagsledarna också i
olika situationer beroende på t ex vilka underlag som finns i företagen
och företagsledarnas kompetens att utnyttja underlagen. Vår
gruppering av företagen beroende på olika värderings- och kontrolltekniker framgår av figur 7:1. Hur högt företagen är placerade beror
på i vilken utsträckning olika former av uppföljning sker. Företagens
horisontella placering är beroende dels av verksamhetens karaktär, dels
av företagsledarens kunskaper om resursomvandlingsprocessen.
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Figur 7:1

Inplacering av företagen utifrån företagsledarnas kunskaper om
resursomvandling relaterade till möjlighet att mäta utfall (Utgångspunkt
är fig 2:7, sid 51)

Det framgår att företagen i huvudsak är koncentrerade till två celler i
figuren. De företag som placerats på övre halvan i figuren tillämpar
alla någon form av resultatstyrning. I Omega anser företagsledaren att
han, genom sin erfarenhet av många arbetsuppgifter inom företaget bl
a tillverkning och försäljning, vet hur anställda skall arbeta på bästa
möjliga sätt för att företaget skall nå uppställda mål. Det finns också
ganska goda möjligheter att mäta utfall eftersom det finns bra underlag,
samtidigt som företagsledaren har kunskaper om hur han ska använda
underlagen. I Omega finns därför möjlighet till både resultat- och/eller
beteendestyrning, men i stort sett tillämpas endast resultatstyrning.
Orsaken är att företagsledaren anser att det är mer ekonomiskt
försvarbart att ägna sin arbetstid åt marknads- och kundkontakter.
Företagsledarna i Pi, Omilcron, Sigma, Ypsilon och My kan, genom att
de inte har en fullständig kunskap om resursomvandlingsprocessen,
välja att resultat- eller ritualstyra. Samtliga företagsledare har dock valt
att mäta verksamhetens utfall genom resultatstyrning. Hos Pi, Sigma
och Ypsilon finns goda underlag för att mäta utfall av verksamheten. I
My och Omikron finns en något sämre möjlighet att mäta utfall men
här pågår en utveckling.

De företag som finns placerade på undre halvan i figuren tillämpar alla
någon form av beteendestyrning men graden varierar dock. I Ny och
Kappa ägnar företagsledarna ganska stor del av arbetstiden åt att instruera anställda hur arbetet bäst skall utföras. I Ny's fall går företagsledaren igenom med samtliga anställda hur varje arbetsuppgift skall genomföras. Han gör en viss kvalitetsuppföljning på utfört arbete, men
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gör endast i mindre omfattning ekonomisk uppföljning. Företagsledaren i Kappa instruerar också sina anställda hur olika typer av
arbeten skall utföras, men här är den ekonomiska planeringen och uppföljningen minimal.
Företagsledarna i Theta och Iota har goda kunskaper om resursomvandlingsprocessen men försöker inte i lika hög grad som företagsledarna i Ny och Kappa påverka de anställdas beteende. De styr i liten
utsträckning sina anställda med hjälp av planering och uppföljning.
Företagsledaren i Lambda avviker något från de övriga som finns i
figurens undre del eftersom hans kunskaper om resursomvandlingsprocessen är sämre. Han går ibland omkring och tittar på hur de
anställda arbetar men lämnar inte några instruktioner om hur arbetet
skall utföras. Företagsledaren är dock övertygad om "att de anställda
gör sitt bästa och lite till".

Om vi i enlighet med Samuelson (jfr figur 2:8, sid 52) byter ut
möjlighet att mäta utfall mot osäkerhet om konkurrenssituationen och
kopplar detta till kunskaper om resursomvandling kan företagen
grupperas enligt figur 7:2. Det framgår av figuren att alla företag i dag
upplever stor eller mycket stor osäkerhet beträffande konkurrenssituationen. De företag, som befinner sig i en situation där osäkerheten om konkurrenssituationen är stor samtidigt som kunskapen om
resursomvandlingen är fullständig, är de som tidigare klassificerats
som låganvändare (undantag Omega). I dessa företag måste en hög
beredskap hållas för förändringar i omgivningen, samtidigt som de
befintliga ekonomisystemen bör kompletteras med system för insamling
av extern information (Samuelson 1990a). Av de studerade företagen
som befinner sig i denna situation är det bara företagsledaren i Ny som
anger att han löpande hämtar kompletterande extern information om t
ex förändringar i konjunkturläget för att, när konjunkturen vänder,
snabbt kunna reagera.
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Inplacering av företagen utifrån företagsledarnas kunskaper om resursomvandling relaterade till osäkerhet om konkurrenssituation (figur 2:8,
sid 52 har varit utgångspunkt)

De företag, som befinner sig i en situation där osäkerheten beträffande
konkurrenssituationen är stor eller till och med mycket stor samtidigt
som kunskapen om resursomvandlingsprocessen är ofullständig, bör
enligt Samuelson försöka minska osäkerheten i konkurrenssituationen
genom att samla in extern information och genom att skapa ekonomisystem som underlättar resultatstyrning. Hos de studerade företagen
som befinner sig i denna situation finns välutvecklade ekonomisystem,
som möjliggör resultatstyrning, i alla företag utom i Lambda. Extern
information samlas i dessa företag in i varierande grad.

7.5.6

Informationsanvändning relaterad till
ekonomifunktionens struktur

Vi har i tidigare aysnitt under 7.5 kunnat se ett gemensamt mönster i
informationsanvändning hos företagsledarna i Theta, Iota, Kappa och
Lambda. De ägnar sig företrädesvis åt att hantera muntlig information.
Egentillverkade underlag och informationer som erhålls i samband med
informella samtal är viktiga. Beslutsfattandet stöds i de flesta fall på information som erhålls via personliga kontakter trots att de endast
uppger ett fåtal kontaktpersoner. Företagsledarna är utifrån enkätundersökningen klassificerade som låganvändare av ekonomisystem.
Ekonomifunktionen har också en likartad struktur. Extern hjälp anlitas
för redovisning och om budget och kalkyler förekommer är de inte datoriserade eller integrerade. Kommunikationen med redovisningsbyråerna fungerar dåligt enligt företagsledarna. Företagsledarna anser att
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de själva saknar kunskaper om alternativa sätt att utforma redovisningen och menar att redovisningsbyråerna sällan eller aldrig tar
initiativet till att föreslå förändringar eller förbättringar.
Företagsledarna i Omikron, Pi, Sigma, Ypsilon och Omega har vissa
gemensamma drag beträffande informationsanvändning. Ekonomiska
rapporter och/eller specialinformation är viktiga. Vid beslutsfattande är
inte bara personliga kontakter utan också ekonomiska rapporter viktiga
och företagsledarna kontaktar också flera personer i samband med
ekonomiska beslut. Företagsledarna har utifrån enkätundersökningen
klassificerats som höganvändare av ekonomisystem. Ekonomifunktionen har en likartad struktur eftersom redovisningen i alla
företag utförs internt. Delarna i ekonomisystemen är i hög grad
datoriserade. Där redovisningsbyråer anlitas för att upprätta bokslut
förekommer ingående diskussioner mellan redovisningsbyrån och
någon representant för företaget (företagsledaren eller kamrern).
Företagsledarna är också mycket nöjda med samarbetet med redovisningsbyråer/revisorer. Revisorerna i Pi och Omega har t ex i stor utsträckning fungerat som konsulter i samband med byte av
ekonomisystem och de har också varit med när systemen har anpassats
till företagens speciella behov. Företagsledarna i Omilcron, Sigma och
Ypsilon erhåller företrädesvis råd i samband med extern redovisning
och skatteplanering. Samtliga är nöjda med hur rådgivning och
kommunikationen med redovisningsbyråerna/revisorerna fungerar.
Andra personer, som t ex konsulter och styrelseledamöter har också i
vissa fall hjälpt till med att anpassa datorbaserade ekonomisystem till
företagens behov.
Beträffande informationsanvändningen hos företagsledarna i My och
Ny framkommer att ekonomiska rapporter och specialinformation har
betydelse vid sökande efter information men egentillverkade underlag
är också viktiga för företagsledaren i Ny. Vid beslutsfattande är dock
personliga kontakter av störst betydelse. Dock bör noteras att företagsledaren endast anger några få kontaktpersoner. Gemensamma drag i
ekonomifunktionernas struktur är att företagsledarna utför löpande
redovisning och att ekonomisystemens delar har ganska hög datoriseringsgrad.
Företagsledarna i My och Ny har ganska neutrala inställningar till
redovisningsbyråer och revisorer. De menar att kommunikationerna är
vare sig bra eller dålig. Hjälpen består uteslutande av extern redovisning och skatteplanering. Den omfattande utvecklingen av ekonomi-
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systemen som skett mellan 1990 och 1992 har utförts av företagsledarna i respektive företag och här utnyttjades ingen extern hjälp.
Sammanfattningsvis tyder ovanstående beskrivning på att det finns ett
visst mönster när vi relaterar informationsanvändningen till ekonomifunktionens struktur. I de företag där användningen av officiell
information har stor betydelse och där företagsledaren i samband med
beslutsfattandet har kontakt med flera personer finns också ekonomisystemen internt och delarna är i hög grad datoriserade. I de företag
där egentillverkade underlag har störst betydelse och där
företagsledaren i samband med beslutsfattande har ett fåtal kontakter
anlitas extern hjälp för att få fram redovisningsrapporter och
ekonomisystemet är datoriserat i begränsad utsträckning (redovisningen).

7.6

Ledarskap

Studier av ledarskap i mindre företag har olika inriktningar beroende
på intressefokus. Vi försökte i samband med intervjuerna att fånga upp
företagsledarnas arbetsinnehåll samt i vilken grad olika arbetsuppgifter
uppfattas som stimulerande. Vidare belyser vi företagsledarnas intresse
av att gripa in i verksamheten, administrera, komma med nya idéer
samt att lyssna på anställdas idéer och synpunkter. Slutligen vill vi
också belysa skillnader i företagsledarnas planer och visioner om
företagens framtidsutveckling.
7.6.1

Arbetsinnehåll och intresse för arbetsuppgifter

Vid analys av företagsledarnas profil beträffande arbetsinnehåll
framgår att vissa företagsledare (Theta, Iota, Kappa, Lambda och Ny)
ägnar stor del arbetstid åt löpande verksamhet eller arbetsledning. Det
är också i dessa företag som användningen av ekonomisystemen är låg.
Företagsledarna i Pi, Sigma, Ypsilon och Omega arbetar mycket med
marknads- och kundkontakter. I företagen har ekonomisystemens användning klassificerats som hög.
Vid analys av arbetsinnehåll framgår att företagsledarna i My och Ny
ägnar sig i betydligt högre grad än genomsnittet åt arbete med ekonomifrågor (60 respektive 35 %). Ekonomisystemens användning har utifrån enkätsvaren klassificerats som låg men en utveckling av ekonomisystemen har skett i båda företagen och användningen har därigenom
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ökat. I en majoritet av de företag, där ekonomisystems användning
klassificerats som hög, ägnar företagsledaren mindre andel arbetstid än
genomsnittet (mindre än 20 %) åt ekonomifrågor. Slutsatsen är därför
att den tid som ägnas åt ekonomifrågor inte är avgörande för i vilken
utsträckning ekonomisystem används för styrning. Skälet till att
företagsledarna i My och Ny ägnar stor andel arbetstid åt ekonomifrågor är att de ansvarar för många ekonomiska arbetsuppgifter som t
ex löpande redovisning, budgeter och kalkyler. I de företag där
företagsledaren klassificerats som höganvändare finns en anställd som
avlastar företagsledaren beträffande rutinmässiga ekonomiska
arbetsuppgifter.
Det är inte självklart att företagsledarnas profil beträffande arbetsinnehåll motsvaras av i vilken utsträckning de anser att uppgifterna är
intressanta och stimulerande. Vi bad företagsledarna skatta på en femgradig skala hur intressanta de anser att olika arbetsuppgifter är. En
presentation av den genomsnittliga procentfördelningen redovisas i
tabell 7:7.
Tabell 7:7

Medelvärde, maximivärde och minimivärde av skattningar på en
femgradig skala av hur intressanta arbetsuppgifterna uppfattas.
Löpande
Utveckverksamhet lingsarbete

Ekonomi Arbetsledning Marknads- och
kundkontakter

Medelvärde

4,4

4,3

3,1

3,0

Maximivärde

5

5

5

5

5

Minimivärde

2

3

1

2

3

4,6

Den positiva inställningen till arbetsuppgifterna kan sammanfattas med
följande:
"Om man som företagsledare i mindre företag inte uppfattar alla
arbetsuppgifter som intressanta och stimulerande bör man nog inte vara
småföretagare." (Företagsledaren i Pi)

Marknads- och kundkontakter får högsta medelvärdet eftersom alla
utom två uppfattar dessa arbetsuppgifter som mycket stimulerande.
Eftersom företagsledarna i genomsnitt ägnar störst andel arbetstid åt
dessa arbetsuppgifter finns det också en kongruens i vad
företagsledarna faktiskt ägnar sig åt och vad som uppfattas som
intressant. Arbete med löpande verksamhet och utvecklingsarbete
erhåller också medelvärden över fyra. Här framgår dock, av
företagsledarnas svar, att många företagsledare som skattar intresset
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för uppgifterna relativt högt ägnar ganska liten del av arbetstiden åt
arbetsuppgifterna. Detta är speciellt tydligt beträffande arbete med
löpande verksamhet. Flera företagsledare som har en hög skattning av
arbete med löpande verksamhet motiverar detta med att det är roligt,
eftersom de sällan får möjlighet att ägna sig åt arbetsuppgifterna.
Arbete med ekonomi och arbetsledning skattas som de minst intressanta
arbetsuppgifterna. Många företag har minskat sin personal de senaste
åren. Detta har medfört att företagsledarna i flera fall uppfattar arbetsledning som tråkigt. Beträffande arbete med ekonomi framgår att här
saknas kongruens mellan vad företagsledaren ägnar sig ät och vad som
uppfattas som intressant. Företagsledarna i My och Ny, som ägnar relativt stor andel arbetstid åt ekonomifrågor, skattar båda intresset för
ekonomiarbete relativt lågt (2). Flera företagsledare som ägnar ganska
liten tid till arbete med ekonomi (t ex Omega och Sigma) skattar ändå
arbetsuppgifterna som mycket intressanta.

En analys av intresse för ekonomiarbete relaterat till användning av
ekonomisystem visar att de företagsledare, som skattar ekonomiarbete
relativt lågt, utifrån enkätundersökningen klassificerats som låganvändare av ekonomisystem. Företagsledare som klassificerats som
höganvändare skattar däremot i de flesta fall arbete med ekonomi som
mycket intressant. Intresset för ekonomiarbete verkar ha betydelse för i
vilken utsträckning ekonomisystemen används men däremot finns inte
motsvarande överenstämmelse mellan andel arbetstid som åtgår till
ekonomiarbete och och användning av ekonomisystem.

7.6.2

Ledarstil

Företagsledare i mindre företag har en tendens att i hög grad deltaga i
och ha kontroll över allt. Förklaringen kan vara att det som faller
utanför den egna kontrollen och det egna deltagandet kan uppfattas som
ett hot mot identiteten, därför kan företagsledarnas allomfattande
kontroll ses som ett psykologiskt betingat identitetsförsvar (Beckdrus &
Edström, 1988). Vi kan dock konstatera att det finns skillnader mellan
företagsledarna beträffande vilken "ledarstil" som dominerar.
Tidigare forskning kring företagsledare i mindre företag visar att företagsledare generellt sett har ett stort behov att utföra arbetsuppgifter
bättre än andra (jfr t ex Levitt, 1983 och McClelland, 1975). För att få
en uppfattning om i vilken utsträckning företagsledarna griper in i
verksamheten för att t ex slutföra ett arbete ställde vi i samband med
intervjuerna en fråga om detta. Av intervjusvaren framgår att tre

196

företagsledare (Theta, Iota och Kappa) ofta griper in i verksamheten.
Företagsledarna i My och Ypsilon hävdar att de aldrig griper in, medan
övriga sex menar att de ibland griper in för att slutföra ett arbete. I den
senare gruppen tillade företagsledarna i flera fall kommentarer som t
ex "i undantagsfall", "inte gärna" eller "mycket sällan".
I mindre företag ansvarar ofta företagsledarna för administrativa rutiner. Av intervjusvaren framgår att företagsledarna har varierande intresse av att delta i arbetet med att skapa administrativa rutiner. I fyra
företag (Theta, Iota, Kappa och Lambda) är företagsledarna i liten eller
ingen utsträckning intresserade av eller deltar i skapandet av
administrativa rutiner. Företagsledarna har inte heller varit engagerade
i utformningen av ekonomisystem. De administrativa rutiner som finns
i företagen har anställda (företrädesvis företagsledarnas hustrur)
skapat. övriga sju företagsledare anger att de är intresserade av att
skapa administrativa rutiner och alla har varit engagerade i utformning
av företagens ekonomisystem.
Entreprenöriella egenskaper sammankopplas ofta med företagsledare i
mindre företag och här betonas ofta kreativa aktiviteter för att
identifiera marknadsnischer och utveckla produkter och tjänster (jfr
Adizes, 1979 och Gartner, 1985). Två företagsledare (My och Sigma)
anser att de mycket sällan kommer med Wer och förslag om
förändringar ayseende verksamheten. Företagsledaren i Sigma anser att
hans uppgift snarare är att bromsa idéer och förslag som anställda
kommer med. Förslag går ofta ut på att utöka sortimentet men
företagsledaren brukar förkasta förslagen eftersom de i flesta fall
avviker från den ursprungliga tanken med ett sammanhållet
produktsortiment. Övriga nio företagsledare för ofta fram förslag om
olika typer av förändringar ayseende verksamheten (Iota och Lambda i
mindre utsträckning än övriga).
Företagsledare i mindre företag måste också arbeta med att få individuella mål att harmoniera med företagets mål. I detta sammanhang är
det viktigt att lyssna på de anställdas idéer och synpunkter.
Företagsledarna i Ny, Ypsilon och Omega anser att de i stor
utsträckning lyssnar till idéer och synpunkter. Övriga företagsledare
upplever att de i viss utsträckning är lyhörda för de anställdas idéer och
synpunkter, men flertalet anser att problemet är att anställda generellt
sett kommer med för lite idéer.
När vi relaterar ledarstil till användning av ekonomisystem kan vi
konstatera att företagsledare, som är klassificerade som höganvändare
av ekonomisystem, endast i undantagsfall griper in i verksamheten för
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att slutföra ett arbete. De är också intresserade av att skapa
administrativa rutiner och har varit engagerade i förändringar av
ekonomisystemen. Vidare kan de betraktas som entreprenörer
(undantag företagsledaren i Sigma), eftersom de ofta kommer med
idéer och förslag om olika typer av förändringar ayseende
verksamheten. Företagsledare som klassificerats som låganvändare är
inte främmande för att gripa in i verksamheten (undantag My). De är
inte intresserade av att skapa administrativa rutiner och engagemanget i
ekonomisystemets utformning är minimalt (undantag My och Ny).
Vidare kan de inte i lika stor utsträckning som företagsledare som
klassificerats som höganvändare betraktas som entreprenörer (undantag
Kappa och Ny). Visserligen kommer de ibland med nya idéer som
berör förändringar i verksamhet men idéerna kommer inte lika ofta
och de är inte lika genomgripande som höganvändarnas. Beträffande
företagsledarnas lyhördhet gentemot sina anställda finns ingen skillnad
mellan dem som klassificerats som höganvändare respektive låganvändare av ekonomisystem. Flertalet uppger att de ibland lyssnar på de anställdas idéer och synpunkter men, som tidigare nämnts, önskar många
att anställda skall komma med fler idéer.

7.6.3

Inställning till tillväxt

Företagsledare har olika motiv till att driva företag och detta kan
påverka bl a arbetsuppgifter och "ledarstil". En central fråga är också
företagsledarens inställning till företagets storlek. För att kartlägga
eventuella skillnader mellan företagsledarnas inställning till tillväxt
frågade vi hur de förhöll sig till en eventuell expansion. Av
intervjusvaren framgår att fyra företagsledare (Theta, Iota, Kappa och
Lambda) klart uttrycker en önskan att inte expandera. Orsaken är att de
inte vill tappa greppet om verksamheten. Övriga företagsledare är
positiva till att växa. Detta gäller även företagsledarna i Ny och Sigma
där företagen tidigare hade betydligt fler anställda. Ny har reducerat
antalet anställda på grund av minskad efterfrågan, medan Sigma i
samband med konkursen tvingades lägga ner två filialer. Följden blev
att antalet anställda minskade kraftigt. Båda har en klar önskan att växa
och företagsledaren i Ny menar att det är roligare att vara
företagsledare i ett större företag eftersom han där intar en annorlunda
roll. Inställningen till tillväxt kopplat till företagsledarnas användning
av ekonomisystem visar att de som har en negativ inställning till tillväxt
också använder ekonomisystem i liten utsträckning som hjälpmedel för
styrning av verksamheten (figur 7:3).
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Inställning till tillväxt och användning av ekonomisystem enligt
klassificering i delstudie 2

Ingen av de som har en positiv inställning till tillväxt uttrycker rädsla
för att tappa greppet om verksamheten om företaget skulle växa. Detta
beror sannolikt på att företagsledarna bl a är vana att kontrollera
verksamheten genom planering, organisering och uppföljning. Tillväxt
innebär inget hot eftersom företagsledarna redan nu använder tekniker
för att överblicka verksamheten, vilka är nödvändiga i ett större
företag. Detta förklarar också varför företagsledare som klassificerats
som låganvändare av ekonomisystem har negativ inställning till tillväxt.
Expansion ställer ökade krav på att planera, organisera och följa upp
verksamheten med tekniker som för närvarande inte används i
företagen. I My och Ny, vilka utifrån enkätundersökningen
klassificerats som låganvändare, har företagsledarna positiv inställning
till tillväxt. Båda har utvecklat administrativa rutiner, bl a ekonomisystemen, sedan enkäten besvarades. Anledningen till att användningen av
ekonomisystem utifrån enkäten klassificerades som låg kan förmodligen
förklaras med att företagen vid enkättillfället var relativt unga och att
det därför inte tidigare funnits tid till att utveckla systemen.
Företagsledarna i My och Ny har inte negativ inställning till att införa
nya tekniker för att planera, organisera och följa upp utan när tid och
tillfälle funnits har administrativa rutiner, bl a ekonomisystemen,
utvecklats.

7.7

Illustrationer av olikheter i informationsanvändning i två företag

För att ge läsaren möjlighet att få en uppfattning om hur information
används i företag har vi, som ett komplement till den tidigare analysen,
valt att illustrera informationsanvändning i två företag där stora
olikheter finns. Det ena företaget (Pi) får representera företag som har
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hög användning av ekonomisystem, medan det andra (Lambda) representerar låganvändare. Storlek är den faktor som utifrån enkätundersökningen i störst utsträckning samvarierar med användning av
ekonomisystem (jfr aysnitt 6.1.6). Följande två företag skiljer sig inte
storleksmässigt åt i någon större utsträckning. Lambda har tolv
anställda och Pi har nio. Det är därför andra faktorer än företagsstorlek som kan sättas i samband med skillnader i informationsanvändning.
Företaget Pi
Informationsanvändningen i Pi karaktäriseras av att företagsledaren använder en stor mängd information som inhämtas både internt och
externt. En mycket viktig del av den information som inhämtas internt
kommer från ekonomisystemet. Företagsledaren följer bl a upp
likviditeten varje vecka. Han analyserar resultat- och balansrapporter
samt budgetutfall varannan vecka. Dessutom följer han upp varje
ayslutat projekt. Tillsammans med kamrern går han regelbundet
igenom kundernas (ca 80 återkommande) betalningsmoral för att i god
tid kunna förutse och därmed undvika eventuella kundförluster. Han
anser att ekonomisystemet främst har som uppgift att underlätta
styrning av verksamheten. Styrningen av anställda sker genom att ställa
upp mål för verksamheten. Muntlig intern information mottar och
förmedlar företagsledaren bl a vid personalmöten som hålls varje
vecka.
Externa kontakter är också viktiga. Han är aktiv i den lokala företagarorganisationen, har förtroendeuppdrag i branschföreningen och deltar
ofta i konferenser som berör branschen. Dessutom har han regelbundna
kontakter med representanter för kommunen. Han anser sig ha ett
mycket stort behov av all slags information och behovet har ökat
kraftigt jämfört med när företaget var nystartat.
Beslutsfattandet vid såväl ofta som sällan återkommande beslut karaktäriseras av ett systematiskt sökande efter information. Annonsering är
en fråga som företagsledaren ofta får ta ställning till, eftersom detta är
en mycket viktig del av företagets marknadsföring. För att skapa ett
bra underlag, för i vilka tidskrifter annonserna skall införas, var
annonserna skall placeras och hur de skall utformas, inhämtar
företagsledaren synpunkter från kunder, representanter för företagarorganisationer samt andra företagsledare i samma bransch. Information
om tidskrifternas upplaga och spridning inhämtas från tidningsstatistik.
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Han dokumenterar alla samtal med annonsörer för att kunna
kontrollera överenskommelser.
Han har nyligen som ett led i en långsiktig utveckling av företaget fattat
beslut om stora investeringar. Det sökande efter information som föregick beslutet var relativt omfattande. Kontakter togs bl a med
uppdragsgivare, kommunrepresentanter och revisor. Dessutom
upprättades kalkyler och budgeter. De ekonomiska underlagen
tillsammans med den information som erhölls från ovanstående
kontaktpersoner och företagsledarens bedömningar av framtiden, bl a
konsekvenserna av en eventuell EG-anslutning, utgjorde underlag för
beslutet. Företagsledarens beslutsfattande kan karaktäriseras som
analytiskt, oaysett om beslutet är ofta eller sällan återkommande,
eftersom han vid varje beslut arbetar strukturerat och överväger ett
stort antal kriterier.
För att tillgodose företagsledarens krav på ekonomisk information om
verksamheten som möjliggör styrning, har företagsledaren numera valt
att hantera all ekonomisk information internt. Fram till 1988 erhölls
extern hjälp för löpande redovisning men när företaget expanderade
ansåg företagsledaren att det var nödvändigt att hantera all ekonomisk
information internt. Under senaste året har ett nytt datakoncept införts,
som bl a berör ekonomisystemet, för att klara en stor volymökning
utan kraftig personalökning. Omsättningen har fördubblats medan antal
anställda endast har ökat med en person. Förändringen som berör
ekonomisystemet upplevs av företagsledaren som mycket positiv
eftersom en ökad integrering ger bättre nytta och ökad användning.
Företagsledaren initierade själv förändringen men hade vid införandet
mycket stor hjälp av revisorn, som hjälpte till att anpassa systemet efter
företagsledarens kray.
Företagsledaren betonar vikten av det officiella ekonomisystemet för
att kunna överblicka verksamheten på ett snabbt och effektivt sätt
eftersom han i huvudsak sysslar med strategisk planering och
övergripande marknads- och kundkontakter. Han anger själv en
anledning till sin positiva inställning till ekonomisystemet, nämligen att
han är van att tolka och använda aggregerad information.

Företaget Lambda
Informationsanvändningen i Lambda karaktäriseras av att företagsledaren använder en begränsad mängd information. Antalet interna och extema kontakter är litet. Den information som används är företrädesvis
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egentillverkade underlag och ekonomisystemet används endast för att
uppfylla legala kray. De rapporter från ekonomisystemet som företagsledaren erhåller en gång per år används inte eftersom han inte vet på
vilket sätt dessa kan användas för att styra verksamheten. Extern
information erhålls sporadiskt och där är det också tillfälligheter som
avgör. Styrning av anställda sker enligt företagsledaren på följande sätt:
"Jag påverkar mina anställda genom att gå runt i företaget någon gång per
dag. Dessutom känner jag personalen och vet att de gör sitt bästa och lite till."

Beslutsfattandet vid ofta respektive sällan återkommande beslut karaktäriseras av att lite information samlas in. Inköp är ett ofta
återkommande beslut där företagsledaren kontaktar maximalt tre
grossister som han varit kund hos i många år. Beslutet baseras på den
muntliga information som han erhåller via telefon. Den enda faktorn
som övervägs är priset eftersom han anser att kvalitet och
leveranssäkerhet är likvärdig hos de grossister som anlitas. Som
exempel på sällan återkommande beslut angav företagsledaren dels
inköp av lastbil, dels utbyggnad av lokal. Sökandet efter information
som föregick besluten var i båda fallen osystematiskt. I samband med
inköp av lastbil var det en person i bekantskapskretsen som tipsade om
ett lämpligt objekt. Vid utbyggnad av lokal gav företagsledaren
uppdraget åt en lokal byggmästare som också var kund i företaget. Han
lät byggmästaren utföra arbetet på löpande räkning. Anledningen till att
uppdraget gick till den aktuella byggmästaren var
" att jag vill vara rättvis eftersom jag vid tidigare utbyggnad gett uppdrag till
andra byggmästare på orten som också är stora kunder."

Företagsledarens beslutsfattande kan karaktäriseras som intuitivt,
oaysett om beslutet är ofta eller sällan återkommande. Vid varje beslut
arbetar han på ett relativt osystematiskt sätt och överväger endast ett
fåtal kriterier.
I Lambda utför hustrun löpande redovisning manuellt. Sammanställning av rapporter sker en gång per år av redovisningsbyrån som
registrerar den manuella grundboken i ett datorbaserat redovisningssystem. Företagsledaren betonar att kontakten med redovisningsbyrån
är bristfällig.
"Jag får aldrig tips och råd från redovisningsbyrån och eftersom jag själv har
bristfälliga kunskaper om hur ekonomisystem kan utformas och användas så
kan jag inte ställa vettiga frågor."

Företagsledaren övervägde 1990 tillsammans med sin hustru att köpa in
ett datorbaserat ekonomisystem men de kände att det skulle bli jobbigt
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att införa systemet och aystod därför från inköpet. Han menar att han
klarat sig bra med sina manuella rutiner ända sedan han övertog
företaget 1965 efter sin far. För att få en uppfattning om företagets
lönsamhet betonas vikten av egentillverkade underlag. Intresset för ett
mer omfattande ekonomisystem tror han hade varit större om han hade
haft en högre formell utbildning.

7.8

Sammanfattning av resultat

Ett syfte med att genomföra delstudie 3 var att pröva giltigheten i begreppet användning och den gjorda klassificeringen av låg- och höganvändare. I delstudie 3 framkommer att alla företagsledare gör i stort
sett samma tolkning av innebörden i begreppet användning som
hjälpmedel för styrning av verksamheten d v s användningen av
ekonomisystem uppfattas som framåtriktad och inte primärt som
bekräftelse av inträffade händelser. Den gjorda klassificeringen av
utformning och användning i hög respektive låg visar på mycket
tydliga skillnader mellan grupperna och det finns en mycket god
överensstämmelse mellan den gjorda klassificeringen i delstudie 2 och
den bild vi fick av utformning och användning i delstudie 3. Det bör
dock noteras att två företag, My och Ny, utifrån enkätsvaren
klassificerades som låganvändare av ekonomisystem. Detta stämmer
dock inte överens med den bild av ekonomisystemen som framkom vid
intervjutillfället. Orsaken är inte en felaktig klassificering utifrån
enkätsvaren utan att utformning och användning har ökat i de båda
företagen under perioden 1990-1992. Därför finns inget skäl att
revidera den klassificering som gjordes i delstudie 2.
Avslutningsvis presenterar vi två tabeller som visar karaktäristiska
drag beträffande företag som har klassificerats som låg- respektive
höganvändare av ekonomisystem. Av ovan nämnda skäl exlduderas My
och Ny. Grupperna låg- respektive höganvändare kan sammanfattas
enligt beskrivningar som framgår av tabellerna.
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Tabell 7:8

Variabler som beskriver företagens situation, ekonomifunktionens
struktur och företagsledarna relaterade till användning av
ekonomisystem (delstudie 3)

Variabler

Användning av ekonomisystem
Hög
Låg

Företagsstorlek

Antal anställda varierar

Mindre är tretton anställda

Företagens ålder

Både "unga" och "gamla"

Relativt "gamla"

Mycket stor/stor

Mycket stor/stor

Organisering av ekonomiarbete

Merparten hanteras intemt

Extern hjälp

Datorisering av ekonomisystem

Hög grad

Låg grad

Förändring ek.system 1990-1992

Ja

Nej

Varierande

Företrädesvis äldre

Företagsleflarens utbildning

Gymnasium

Folkskola

Erfarenhet av företagsledning

Både läng och kort tid

Läng tid

Företagsledarens arbetsuppgifter

Mycket marknads- och
kundkontakter

Upplevd konkurrenssituation

Företagsledarens ålder

Mycket löpande arbete
och arbetsledning

Av tabellen framgår att mönstret inte avviker nämnvärt från de
karaktäristikor som skapades i enkätundersökningen (jfr kap 6). Det
bör påpekas att det enligt enkätundersökningen fanns en stark
samvariation mellan företagsstorlek och användning av ekonomisystem.
I delstudie 3 framkommer inte samma tydliga tendens, men detta beror
på det sätt på vilket vi gjorde urval på dvs vi valde ut hög- respektive
låganvändare i både större och mindre företag (jfr 3.5) I
enkätundersökningen var analysen av statisk natur men i samband med
delstudie 3 fångade vi upp vissa förändringar. Det framgår t ex av
tabell 7:8 att höganvändare av ekonomisystem förändrat utformningen
av ekonomisystemen under perioden 1990-1992 i motsats till
låganvändare.
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Tabell 7:9

Variabler som beskriver företagsledarnas informationsanvändning,
beslutsfattande och ledarskap relaterade till användning av
ekonomisystem (delstudie 3)

Variabler

Informationens form

Användning av ekonomisystem
Hög
Låg
Varierande omfattning av
muntliga respektive skriftlig
information

Mycket muntlig information

Ekonomiska rapporter och
specialinformation

Egentillverkade underlag

Underlag vid beslutsfattande

Personliga kontakter/ ekonomiska rapporter

Personliga kontakter

Antal personliga kontakter
vid beslutsfattande

Relativt många

Få

Ja

Ja

Överväger flera alternativ

Överväger M alternativ

Beslutsfattandet vid sällan
återkommande beslut

Relativt stor rationalitet

Relativt stor rationalitet

Intresse för ekonomifrågor

Stort

Litet

Administratör/entreprenör

Producerare

Positiv

Negativ

Informationskällor

Möjlighet att uppskatta lönsamheten utan att använda
ekonomisystemet
Beslutsfattandet vid ofta återkommande beslut

Ledarstil
Inställning till tillväxt

Tabell 7:9 visar att det finns skillnader mellan företagsledare i företag
som klassificerats som hög- respektive låganvändare av ekonomisystem.
Den "typiske" höganvändaren utnyttjar både ekonomiska rapporter och
personliga kontakter i samband med beslutsfattande. Beslutsfattandet
karaktäriseras av relativt stor rationalitet oaysett om besluten är ofta
eller sällan återkommande. Höganvändarna har också stort intresse av
ekonomifrågor även om detta inte ayspeglas i andel arbetstid som ägnas
åt dessa frågor. Den administrativa och entreprenöriella rollen
framträder tydligt hos höganvändarna. De har också en positiv
inställning till att låta företagen växa. Den "typiske" låganvändaren
använder företrädesvis egentillverkade underlag och har få personliga
kontakter i samband med beslutsfattande. De ofta återkommande
besluten kan karaktäriseras som intuitiva medan de sällan
återkommande besluten som kännetecknas av större rationalitet.
Låganvändarnas intresse för ekonomifrågor är litet. De griper ofta in i
den löpande verksamheten och deras inställning till att låta företagen

205

växa är negativ. Sammantaget visar delstudie 3 att skillnader i
utformning och användning av ekonomisystem i stor utsträckning kan
förklaras med variabler som kan förknippas med företagsledaren.
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8

SAMMANFATTANDE RESULTAT
OCH ANALYS AV DELSTUDIERNA 1-3

Den övergripande utgångspunkten för studien kan sammanfattas genom
att precisera studiens syfte vilket är att:
Beskriva ekonomisystems utformning och användning i mindre företag
Analysera och förklara faktorer som har betydelse vid utformning och
användning av ekonomisystem i mindre företag

För att uppfylla studiens första syfte behandlas de viktigaste resultaten i
aysnitt 8.1. Det andra syftet uppfylls genom att vi, i aysnitt 8.2-8.4, besvarar de forskningsfrågor som tidigare preciserats (aysnitt 2.5).
Eftersom forskningsfrågorna anknyter till analysmodellen kan denna
användas som utgångspunkt vid presentation av resultaten. I kapitlet
jämförs också dels de tre delstudierna dels delstudierna å ena sidan och
teori och annan tidigare forskning å andra sidan.
Företags situation
Storlek
Verksamhet
Företags ålder
Ägarstruktur
Konkurrenssituation
Avsnitt 8.2

Företagsledare/ledning
Egenskaper (kön, ålder)
Utbildning och erfarenhet
Informationsanvändning
Beslutsfattande
Ledarskap
Avsnitt 8.3

Ekonomifunktionens
struktur

Utformning och
användning av
ekonomisystem
Redovisning
Budgeter
Kalkyler
Avsnitt 8.1

Avsnitt 8.4

Figur 8:1 Resultat och slutsatser relaterade till analysmodellen
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Informationsteknologi
Sätt att organisera
ekonomiarbete

8.1

Utformning och användning av
ekonomisystem

Flertalet företag har byggt upp sin redovisning kring BAS-planen.
Däremot använder endast en mindre del någon branschanpassad plan.
Vidare är redovisningen helt eller delvis datoriserad i de flesta
företagen. De som i enkäten svarat att redovisningen delvis är
datoriserad utför grundnoteringar manuellt. Noteringarna skickas sedan
till redovisnings-/servicebyråer för dataregistrering och sammanställning. Denna lösning finns hos flera företag i delstudie 1 och 3.
Vanliga motiv till att anlita redovisnings-/servicebyrå för löpande
redovisning är att arbetstiden hellre används till något annat eller att
redovisningskunnandet inom företagen är lågt. Cirka 20 % av företagen
i enkätundersökningen anlitar redovisnings-/servicebyråer för löpande
redovisning men betydligt fler anlitar byråer (57%) för att upprätta
bokslut. Vidare anger knappt hälften att revisorn har en annan funktion
än granskare. Här används ofta revisorn som rådgivare. Enligt
resultaten i delstudie 3 utnyttjas revisorn oftast som rådgivare i
situationer som berör skatteplanering.
Redovisningens omfattning beträffande rapporttyp och frekvens
varierar mycket mellan företagen. Den vanligaste rapporttypen är
resultatrapport som i många företag tas fram en gång per månad. Det
är dock betydligt ovanligare att företag tar fram resultat per t ex
verksamhetsgren eller projekt. Vidare framgår av enkätundersökningen
att nyckeltal beräknas i mindre än hälften av företagen. Resultaten i
delstudie 1 pekar också i samma riktning.
Även om redovisningsrapporter i många företag tas fram relativt ofta
är det endast ca hälften av företagsledarna som använder rapporter i
mycket stor/stor utsträckning som hjälpmedel för styrning av
verksamheten. En högre andel anger dock att de har mycket stor/stor
nytta av rapporterna (70%). Denna skillnad kan förklaras med att en
del företagsledare använder rapporterna mer som bekräftelse än som
framåtriktat hjälpmedel för styrning. Vi kan också notera att ca 1/3 av
företagsledarna inte använder redovisning i någon större utsträckning
för att erhålla information om kostnader eller intäkter fördelade på
olika verksamheter eller produktgrupper. Vidare tyder resultaten från
alla tre delstudierna att nyckeltal har ringa betydelse som hjälpmedel
för styrning.
Vid jämförelse med resultaten från Sveriges Verkstadsförenings (1986,
s 10) undersökning kan vi notera att en betydligt större andel företag i
vår undersökning använder BAS-planen. Detta tyder på att spridningen
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av BAS-planen ökar i takt med tiden. En annan viktig faktor är att det i
Verkstadsföreningens undersökning endast ingår verkstadsföretag, en
grupp där Mekanförbundets Normalkontoplan av tradition haft ett
starkt fäste. Därför är det troligt att BAS-planen 1986 hade större
spridning inom andra företag än i verkstadsföretag. Andelen företag
som använder datorer för redovisning är i vår studie högre jämfört
med tidigare gjorda undersökningar (jfr t ex Bohman & Boter, 1984, s
180, Glader, 1989, s 20 och Sveriges Verkstadsförening, 1986, s 14)
vilket säkert kan förklaras med den ökade tillgängligheten till datorer.
Den utsträckning som redovisnings-/servicebyråer anlitas för löpande
redovisning och bokslut visar god överensstämmelse med resultaten i
Bohman och Boters (s 178) studie. Ett undantag är att en något mindre
andel företag i vår undersökning anlitar byråer för löpande
redovisning. Att servicebyråer numera utnyttjas i lägre grad än
tidigare, för löpande redovisning, beror sannolikt på att utbudet av
datorbaserade redovisningsprogram kraftigt har ökat under 1980-talet.
Dessutom har priser för datorer och programvaror sjunkit kraftigt.
Detta gör att företagens intresse av att internt utföra löpande
redovisning har ökat. Det bekräftas också av resultaten i delstudierna 1
och 3, där vi ställde vissa retrospektiva frågor.
En ganska god överensstämmelse finns mellan vår studie och andra undersökningar (Bohman & Boter, 1984, s 177 och Sveriges Verkstadsförening, 1986, s 11) om att det finns en grupp företag (ca 1/3) som
inte i någon större utsträckning använder sig av intern redovisning.
Samstämmighet finns också beträffande rapportfrekvens, där 1 gång
per månad är den vanligaste frekvensen. Däremot finns dålig
överensstämmelse ayseende användning av nyckeltal, eftersom
resultaten av vår studie visar att dessa används i betydligt mindre
utsträckning än vad som t ex framkom i Verkstadsföreningens undersökning. Flera troliga förklaringar finns. I vår undersökning ingår, till
skillnad från Verkstadsföreningens, en stor andel företag med 5-9
anställda. Nyckeltal är ovanliga i de allra minsta företagen. I
Verkstadsföreningens undersökning ingår endast tillverkande företag,
där många av de traditionella nyckeltalen är lämpliga att använda.
Däremot finns andra verksamheter representerade i vår undersökning
(t ex konsultföretag), där användning av traditionella nyckeltal är
mindre vanliga.
Bland de undersökta företagen i delstudie 2 finns det en ganska stor
andel (38,6%) företag som inte upprättar någon form av budget. I de
företag där budgeter förekommer upprättar flertalet resultatbudget.
Vidare framgår att periodiciteten för upprättande och uppföljning
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sammanfaller. Detta sker oftast månadsvis. Undersökningen visar också
att många företag (45%) inte upprättar likviditetsbudgeter. En del
använder istället enklare former för att planera likviditeten (t ex
uppföljning av kontosaldon). Anmärkningsvärt är att en del företag helt
saknar likviditetsplanering. En förklaring som framkom i delstudie 3 är
att företag som sällan eller aldrig upplevt likviditetsproblem inte är
motiverade att ha någon likviditetsplanering. I en kvalificerad majoritet
av företag där budgeter upprättas används också dessa i stor eller
mycket stor utsträckning som hjälpmedel för styrning.
Vid en jämförelse med andra undersökningar (Bohman & Boter, 1984,
s 182 och Sveriges Verkstadsförening, 1986, s 7) visar resultaten i vår
studie att budgeter förekommer i mindre utsträckning. En trolig
förklaring till skilda resultat beträffande förekomst av budgeter är att
det i vår studie ingår en stor andel företag med 5-9 anställda. Den
storleksgruppen finns inte med i de två andra undersökningarna.
Samvariationer mellan budgeter och företagsstorlek är tydliga i alla tre
undersökningarna. Beträffande betydelsen av budgeter är dock
skillnaderna mindre när vi jämför företag, i föreliggande studie, som
upprättar budgeter med motsvarande företag i Verkstadsföreningens
undersökning. Båda undersökningarna visar att där budgeter upprättas
har de också en stor betydelse.
I likhet med budgeter finns det en ganska stor andel företag (45%) där
kalkyler inte upprättas. Av delstudie 3 framgår dock att i några
företag, där företagsledaren i enkätsvaren angivit att kalkyler inte
finns, upprättas ändå sporadiskt enkla kalkyler. Den vanligaste
kalkyltypen är produktkalkyl följt av projekt- och investeringskalkyl.
Beträffande kalkylform framgår att i en kvalificerad majoritet av
företagen, som har kalkyler, upprättas både för- och efterkalkyler. I
både delstudie 1 och delstudie 3 anser flera företagsledare att kalkyler
är den del av ekonomisystemet som är mest otillfredsställande eftersom
det förekommer mätproblem mellan för- och efterkalkyler. Resultaten
frän delstudie 2 visar dock att i företag där kalkyler finns används de
också, av många företagsledare, i stor eller mycket stor utsträckning
för styrning.
Jämfört med en annan undersökning (Sveriges Verkstadsförening,
1986, s 6) finns kalkyler i en mindre andel företag i vår studie.
Eftersom det finns en samvariation mellan företagsstorlek och kalkyler
är en trolig förklaring till skillnader i resultaten även här att företag
med 5-9 anställda inte finns med i Verkstadsföreningens undersökning.
I verkstadsföretag finns också kalkyler i stor utsträckning jämfört med
andra verksamheter. Vidare framgår, som tidigare nämnts, av
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resultaten i delstudie 3 att några företagsledare, som sporadiskt
upprättar enkla kalkyler, i enkätsvaren angivit att kalkyler saknas. I
företag som upprättar kalkyler finns dock ganska små skillnader mellan
resultaten i vår studie och Verkstadsföreningens beträffande förekomst
av både för- och efterkalkyler.
Slutsatsen är att BAS-planen har en stor spridning bland mindre
svenska företag och att den ökade tillgängligheten till datorer och
datorbaserade redovisningsprogram inneburit att allt fler företag
handhar löpande redovisning internt. Vidare kan vi konstatera att
redovisningsrapporter tas fram relativt ofta, men syftet med att
använda rapporterna varierar. Användning av traditionella nyckeltal
har ringa betydelse som hjälpmedel för styrning. Slutsatsen är också att
i många företag saknas budgeter och kalkyler, men där de finns
används de i stor utsträckning som hjälpmedel för styrning. Att det
finns skillnader mellan redovisning och å ena sidan och budgeter och
kalkyler å andra sidan kan förklaras med att redovisning är lagstadgad i
motsats till budgeter och kalkyler.

8.2

Företags situation

I kapitel 2 formulerades fem forskningsfrågor (aysnitt 2.5.1) beträffande företags storlek, verksamhet, ålder, ägarförhållanden och konkurrenssituation relaterad till utformning och användning av
ekonomisystem. I aysnitt 8.2.1-8.2.5 besvaras de fem forskningsfrågorna.

8.2.1

Storlek

Delstudie 1 gav indikationer på att företagsstorlek samvarierar med
ekonomisystems utformning och användning. Utifrån resultaten formulerades därför följande hypotes kring ekonomisystems användning:
Hi

Ekonomisystem används i högre utsträckning, i större än i
mindre företag, som hjälpmedel för styrning av verksamheten

Hypotestestningen i delstudie 2 visar tydligt att det finns en
samvariation mellan företagsstorlek och användning av ekonomisystem.
Dessutom finns en ganska god överensstämmelse mellan utformning
och användning av ekonomisystem i varje enskilt företag. Beträffande
utformning finns stora skillnader mellan företag med 20-49 anställda
jämfört med övriga. Tydliga skillnader finns också beträffande an-
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vändning men här går skiljelinjen mellan företag med 5-9 anställda och
övriga. Anledningen till att gränsen går vid olika antal anställda,
ayseende utformning och användning, har att göra med att i företag
med 10-19 anställda finns den största avvikelsen mellan utformning och
användning. Många företag har utformning som klassificeras som
medel, medan användningen är hög.
I delstudie 3 finns inte samma tydliga skillnader beträffande
företagsstorlek samt utformning och användning av ekonomisystem.
Detta beror sannolikt på det sätt på vilket urval gjordes (jfr 3.5). Det
var dock svårt att finna stora företag med låg användning. De företag
som representerar denna grupp finns samtliga inom gruppen 10-19
anställda. Däremot var det lätt att hitta stora företag som är
höganvändare. I delstudie 3 finns två företag (Omega och Ypsilon),
med mer än 20 anställda (25 respektive 29), som är höganvändare.
Utformning av ekonomi sy stem klassificerades utifrån enkätsvaren i
Omega som medel och i Ypsilon som hög. Omega har dock under
perioden 1990-92 utvecklat ekonomisystemet, vilket innebär att utformningen vid intervjutidpunkten kan klassificeras som hög.
Sammantaget indikerar resultaten i alla delstudierna att det finns en
samvariation mellan företagsstorlek och utformning samt användning
av ekonomisystem.
Anledningen till att större företag har högre utformning och
användning jämfört med de mindre kan vara att de har svårt att
överblicka verksamheten utan tillgång till aggregerad information som
erhålls från ekonomisystemen. Dessutom kan val av styrform förklara
skillnader mellan ekonomisystem i företag av olika storlek. Detta
bekräftas också av svaren i delstudie 3. Där relateras kunskap om
resursomvandling till möjlighet att mäta utfall av verksamheten. Det
framkommer att de största företagen (Omega och Ypsilon) tillämpar
resultatstyrning som förutsätter ett välutvecklat ekonomisystem. I
Omegas fall finns visserligen möjlighet till beteendestyrning men
företagsledaren anser det mer ekonomiskt försvarbart att tillämpa
resultatstyrning. Att vissa små företag har hög utformning och
användning av ekonomisystem kan bl a bero på att de också valt att
tillämpa resultatstyrning.
Våra resultat beträffande utformning och användning av ekonomisystem
relaterat till företagsstorlek sammanfaller i stora drag med andra forskningsresultat. Hart och Prusman (1962) konstaterade redan på 1960-talet
att det fanns ett klart samband mellan företagsstorlek och användning av
ekonomisystem. IChandwallas (1974) resultat visar också på en stark samvariation mellan företagsstorlek och användning av sofistikerad styrning.
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I Sverige har Verkstadsföreningens tre undersökningar (1972, 1977 och
1986) också visat att ekonomisk planering, styrning och uppföljning ökar
med ökad företagsstorlek. Bohman och Boter (1984, s 202) diskuterar,
utifrån sina empiriska resultat beträffande företagsstorlek och olika typer
av planering, att det är den samlade kraften i ett antal variabler som är
betydelsefull för hur företag planerar och att storlek inte intar någon
särställning när det gäller att lämna förklaring till olika typer av
planering. Raymond (1985) konstaterar utifrån sina resultat att
företagsstorlek endast indirekt via andra variabler såsom t ex
organisationsresurser och mognadsnivå samvarierar med lyckade ekonomisysteml.
Ett sätt att förklara samvariation mellan företagsstorlek och
ekonomisystem utifrån våra resultat är att utgå ifrån det sätt på vilka de
större företagen styrs. Av delstudie 3 framgår att företag som tillämpar
resultatstyrning har högre utformning och användning av
ekonomisystem än de som tillämpar beteendestyrning. Storleken är en
faktor som kan ha betydelse för i vilken utsträckning företag tillämpar
resultat- eller beteendestyrning. Alla företag har teoretisk möjlighet att
att välja styrform. I större företag kan det vara mindre lämpligt att
enbart tillämpa beteendestyrning eftersom det i takt med att företaget
växer kan bli svårare att få anställda att acceptera och följa det angivna
beteendet. Därför kan det i större företag vara lämpligt att åtminstone i
en viss utsträckning tillämpa resultatstyrning. Vidare har vi i delstudie
3 konstaterat att val av styrform också ayspeglar vilken typ av
företagsledare som finns i företagen. Styrformen och typ av
företagsledare kan därför vara ett sätt att förklara varför det finns en
samvariation mellan företagsstorlek och ekonomisystem.

8.2.2

Verksamhet

Delstudie 1 gav inga indikationer om att företagens verksamhet samvarierar med ekonomisystems utformning och användning. Av delstudie 2
framgår dock vissa samvariationer mellan ekonomisystem och
verksamhet där en relativt stor andel företag inom tillverkning,
partihandel och hotell och restaurang har relativt hög utformning och
användning jämfört med övriga. En närmare analys av företagen visar
att andelen företag med mer än 10 anställda är överrepresenterade i de
tre verksamheterna. Detta tror vi är en viktig förklaring till varför en
större andel företag i de tre verksamheterna har en hög utformning och
användning av ekonomisystem jämfört med övriga. Storleksvariabeln
lEgentligen studerade Raymond Management Information System
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tror vi också förklarar varför få företag inom konsultverksamhet har
hög utformning och användning eftersom flertalet företag inom
verksamheten har mindre än 10 anställda. Av resultaten i delstudie 3
kan inte något mönster skönjas beträffande verksamhet och ekonomisystem. Alla tre delstudierna visar däremot att kalkyler har en hög
utformning och användning i många tillverknings- och byggföretag. I
delstudie 1 och 3 framkom att kalkylernas betydelse inom dessa
verksamheter kan kopplats till prissättningssituationen.
En studie av stora tillverkande företag (Khandwalla, 1974) visar ingen
korrelation mellan produktionsteknik och sofistikerad styrning. Många
andra empiriska studier (t ex Khandwalla, 1977, Daft & Macintosh,
1978) visar däremot på samvariationer mellan produktionsteknik och
ekonomisystem. Studierna har företrädesvis behandlat ekonomisystem i
stora tillverkande företag med olika produktionsteknik. Vår population
består av många olika verksamheter där tillverkning endast är en av
nio. Vi gör inte heller någon indelning av tillverkande företag efter
produktionsteknik. Detta förklarar varför resultaten i vår studie inte
sammanfaller med de som företrädesvis studerar tillverkande företag.
Däremot kan vi konstatera att andra resultat (Eriksson & Svedmert,
1989, s 33 och Häckner, 1991, s 62) i likhet med våra visar att kalkyler
är viktiga i vissa verksamheter som t ex tillverkning och bygg.

8.2.3

Ålder

Vi kan inte utifrån delstudie 1 se något tydligt mönster beträffande ekonomisystem och företags ålder. I delstudien ingick två relativt unga
företag (Beta & Gamma). Ett par år efter företagsstarten utvecklades
ekonomisystemet i Beta. Utvecklingen medförde också en högre
användning. I Gamma har inte samma tydliga utveckling inträffat.
Bland de äldre företagen i delstudie 1 finns både företag med låg
respektive hög utformning och användning av ekonomisystem.
Analysen i delstudie 2 visar att användning av ekonomisystem är högre
i företag som är yngre än fem år jämfört med de som är äldre. I
företag som är 2-5 år finns en större andel med hög utformning
jämfört med övriga företag. Skillnaderna mellan företag av olika ålder
kan här inte förklaras med storleksvariabeln eftersom det i gruppen
företag som är äldre än fem år finns en något lägre andel som har
mindre än 10 anställda.
I delstudie 3 finns fyra företag som är yngre än 8 år (My, Pi, Ny och
Omilcron). I dessa företag utvecklades ekonomisystemen mellan 1-6 år
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efter starten och utvecklingen ledde, i samtliga fyra företag, till en
högre användning. Inget företag som 1992 är yngre än 10 är kan idag
betraktas som låganvändare däremot finns flera som är äldre än 10 är
som har en låg utformning och användning av ekonomisystem.
Resultaten i delstudierna 2 och 3 visar att det verkar ta en viss tid frän det
att företaget har startat innan utveckling av ekonomisystem blir aktuell. I
delstudie 3 har tio av elva företagsledare startat företagen och de kan
därför redogöra för hur utvecklingen av ekonomisystem skett över tiden.
Vid analys av svaren kan två grupper urskiljas. I den ena gruppen har
endast marginella förändringar skett i utformning och användning av
ekonomisystem över tiden. Alla företag i denna grupp har i delstudie 2
också klassificerats som låganvändare och samtliga är äldre än 15 år. I
den andra gruppen har relativt stora förändringar inträffat sedan
företagsstarten. Inget företag kan idag klassificeras som låganvändare. I
denna grupp varierar företagens ålder mellan 4 och 30 år. Utveckling av
ekonomisystem kan beskrivas med hjälp av figur 8:2.
Utformning av
ekonomisystem
Yngre foretag
som är höganvändare
Hög

Aldre foretag som
är höganvändare

Låganvändare

Låg

Alder på foretaget
mätt i antal år
Figur 8:2 Ekonomisystems utveckling över tiden hos hög- respektive låganvändare i
delstudie 3

Figuren illustrerar att företag som idag klassificeras som låganvändare i
samband med företagsstarten utvecklade ett minimalt ekonomisystem för
att uppfylla lagens kray. Ekonomisystemen har sedan dess endast förändrats marginellt. Den ekonomiska informationen används fortfarande
nästan uteslutande för att tillgodose lagkrav.
De företag som klassificerats som höganvändare hade i samband med
företagsstarten också relativt enkla ekonomisystem. Systemen hade dock
något högre utformning än låganvändarnas. Efter en tid utvecklades
systemen och detta medförde ökad användning. Höganvändare har också
ett mer utvecklat syfte med användningen. Den ekonomiska in-
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formationen används både som analysunderlag för att fatta beslut, styra
anställda och som hjälpmedel för att tillgodose legala kray.
Den första stora utvecklingen hos höganvändarna inträffade mellan 1 och
6 år efter det att företagen startats. Anledningen var att företagsledarna
några år efter starten upplevde ett ökat behov av ekonomisk information
for att styra verksamheten. I alla företag som startats under 1980-talet
var byte/införande av datorsystem av central betydelse i samband med
den första stora utvecklingen av ekonomisystemen. I äldre företag (som
startats före 1980) som klassificerats som höganvändare innebar den
första utvecklingen att extern hjälp för löpande redovisning inte längre
utnyttjades. Därmed ökade användningen av systemen. Företagen har
därefter utvecklat sina ekonomisystem en gång eller flera gånger, varvid
datorisering eller byte av datorsystem under senare år haft en central
roll.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, när vi relaterar företags ålder
till utformning av ekonomisystem, att tre olika typer av grafer kan
urskiljas (figur 8:2). Låganvändare beskrivs med hjälp av den understa
grafen. Ingen eller ytterst liten utveckling har skett sedan starten. Den
andra grafen beskriver utvecklingen hos höganvändare som funnits i
många år. Utvecklingen av ekonomisystem har där skett i flera mindre
språng. Den tredje grafen beskriver utvecklingen hos yngre företag
som är höganvändare. Här kan vi konstatera att utveckling skett genom
ett mycket kraftigt språng några år efter företagsstarten. Anledningen
till att språnget är kraftigt är det stora utbud av datorsystem som
funnits sedan början av 1980-talet och som i hög grad underlättar
utveckling av ekonomisystem. Utvecklingen kan också kopplas till ökad
användning. Detta förklarar resultaten i, delstudie 2, där många företag
som är två till fem år gamla både har hög utformning och användning
av ekonomisystem. I likhet med Greiner (1972) och Flamholtz (1986)
kan vi konstatera att en viss mognadsnivå är nödvändig för att
styrsystem skall utvecklas. Av våra resultat framgår dock att
mognadsnivån inte ensam kan förklara skillnader i utformning och
användning av ekonomisystem.

8.2.4

Ägarstruktur

Begreppet ägarstruktur inkluderar dels antal ägare, dels om företag
ingår i en större enhet (koncern). I delstudie 1 har sex av sju företag
två ägare vilket gör det svårt att uttala sig om eventuella skillnader i
utformning och användning av ekonomisystem i relation till antal
ägare. Resultaten av delstudie 2 indikerar små skillnader där företag
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med mer än fem ägare har något högre utformning än övriga. Detta
kan kanske förklaras med att det bland ägarna förmodligen finns någon
som kan karaktäriseras som analytiker och som därför kräver att det
finns ett välutvecklat ekonomisystem. Det finns dock endast marginella
skillnader i företagsledarnas användning av ekonomisystem relaterat till
antal ägare. I delstudie 3, där antal ägare varierar mellan en och tre, är
det svårt att urskilja något mönster. Sammantaget visar delstudierna 1-3
ett mycket svagt mönster mellan utformning och användning av
ekonomisystem och antal ägare.
Vid analys av företagsenhet och utformning och användning av
ekonomisystem kan vi bara utgå från resultat i delstudie 2, eftersom det
varken i delstudie 1 eller delstudie 3 ingår andra företag än fristående.
Enkätsvaren visar ett starkt mönster mellan företagsenhet och ekonomisystem. Företag som ingår i koncerner har högre utformning och
använder ekonomisystem i betydligt högre grad som hjälpmedel för
styrning än fristående. En närmare analys av företagsenhet visar att i
företag som ingår i koncerner finns en lägre andel med 5-9 anställda
jämfört med fristående företag. Detta tror vi är en förklaring till att
ekonomisystem har relativt hög utformning och användning i företag
som ingår i koncerner. En annan förklaring är att behoven av formell
kontroll i koncerner är stora för att verksamheten skall kunna
överblickas (jfr t ex Gordon & Miller, 1976). Ytterligare en förklaring
till att företag som är moder- eller dotterbolag har välutvecklade
ekonomisystem är att det i koncerner är vanligt att tillämpa resultatstyrning och då krävs tillgång till ekonomiska rapporter.

8.2.5

Konkurrenssituation

Två företag i delstudie 1 arbetar under vitt skilda konkurrensförhållanden. Det ena arbetar på en marknad med mycket liten konkurrens,
medan det andra finns på en marknad där konkurrensen är mycket stor.
I det första företaget karaktäriseras utformning och användning av
ekonomisystem som låg och i det andra företaget som hög. Utifrån
resultaten formulerades därför följande hypotes kring ekonomisystems
användning:
H2

I företag med stor upplevd konkurrens används ekonomisystem som hjälpmedel för styrning av verksamheten i större
utsträckning än i de företag där konkurrensen upplevs som
liten

Hypotestestningen visar att samvariationer mellan användning av ekonomisystem och upplevd konkurrens inte kan beläggas statistiskt. I alla
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företag som ingår i delstudie 3 upplevs konkurrensen som stor/mycket
stor. Därför kan vi inte djupare analysera skillnader i utformning och
användning av ekonomisystem relaterad till upplevd konkurrens. Däremot gjorde vi, i delstudie 3, intressanta iakttagelser när vi jämförde
användning av ekonomisystem mellan två jämförelsetidpunkter (1990
och 1992) vid vilka skillnaderna i upplevd konkurrenssituation var
mycket stor. Det första undersökningstillfället inträffade på toppen av
en högkonjunktur, där det fanns en utbredd optimism bland företagarna
efter flera "goda" år. Vid det andra undersökningstillfället rådde en
allmän "krisstämning" (regeringen hade inom loppet av några veckor
presenterat två krispaket) i samhället något som också påverkade
företagsledarna. Hur ayspeglades detta i företagsledarnas användning av
ekonomisystem? Vi kan konstatera att det finns skilda mönster
beroende på om företagsledarna kan klassificeras som hög- eller
låganvändare.
I de företag, som vid båda undersökningstillfällena, klassificerades som
höganvändare, har användningen av ekonomisystem ökat under perioden. Motivet till ökningen är i de fiesta fall att kostnadsmedvetenheten
har ökat. Det är intressant att notera att detta gäller även företag där
lönsamheten inte har försämrats under rådande lågkonjunktur. Företag,
vilka klassificerades som låganvändare, har inte förändrat
användningen av ekonomisystem, trots att många under senare tid haft
stora lönsamhetsproblem. Användningen av ekonomisystem relaterad
till konjunkturläge illustreras i figur 8:3.
Användning av
ekonomisystem
Höganvändare
Hög

Låganvändare

Låg
Hög
Figur 8:3

Låg

Konjunktur

Ekonomisystems användning relaterade till konjunkturläge (delstudie 3)

Skälet till att låganvändare inte ökade sin användning av ekonomisystem
när konjunkturen försämrades är att systemen inte är utformade för att
användas för styrning och att det inte finns kompetens i företagen för
att utveckla systemen. Motsatt förhållande rådde i företag som
klassificeras som höganvändare. Där används systemen primärt för att
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underlätta styrning och där finns kompetens som medför att systemen
utvecklades för att i sämre tider bli ett viktigt hjälpmedel. I delstudie 3
finns två företag som avviker från mönstret att låganvändare inte ökar
användningen av ekonomisystem under ogynnsamma konjunkturbetingelser. Skälet till att vi inte uppmärksammar dessa i samband med
användning av ekonomisystem under olika konjunkturbetingelser är att
vi uppfattar att den ökade användningen främst beror på företagens
ålder eftersom båda är unga företag (jfr aysnitt 7.2).
I gruppen höganvändare, som samtliga har ökat användningen under
perioden, finns företag som befinner sig i såväl offensiva som defensiva
situationer. Pi och Ypsilon har under perioden beslutat om att
expandera verksamheten. Här betonade företagsledarna användning av
såväl hård (ekonomisystem) som mjuk information. Sigma däremot har
gått i konkurs och rekonstruktionen medförde en kraftig bantning av
verksamheten. Här betonade företagsledaren användning av
ekonomisystem. Dessa iakttagelser kan ses som stöd för de slutsatser
som dras av Häckner (1985, s 226).
Andra empiriska studier (Khandwalla, 1972) visar att informationsbehov ökar när konkurrensen är stor. Detta sammanfaller med den bild
vi får i samband med intervjuer av höganvändare i delstudie 3.
Däremot kan inte samvariationer mellan upplevd konkurrens och
användning av ekonomisystem statistiskt säkerställas i delstudie 2. Att
Khandwalla, till skillnad från oss, statistiskt kan säkerställa samvariationer mellan stor upplevd konkurrens och styrning kan bero på
att i hans studie ingår företrädesvis större företag. Här är
möjligheterna sämre än i mindre företag att överblicka företagens
ekonomiska situation utan att använda ekonomisystem. Därför är det
sannolikt att företagsledarna i Khandwallas studier har större likheter
med våra höganvändare även fast användningen mellan företagsledarna
i större företag relativt sett kan variera.
I en senare studie av Khandwalla (1977, s 664) kan inte samvariationer
mellan osäkerhet i omgivning (där upplevd konkurrens ingår som en
del) och sofistikerad styrning säkerställas statistiskt. Han menar att i
turbulenta miljöer, där det är svårt att förutsäga utfall, är inte
sofistikerade ekonomisystem kosmadseffektiva. I dessa situationer anser
han att det är bättre att styra verksamheten på "känsla" än att basera
styrningen på historisk information. Även om begreppen heuristiker
och analytiker är individorienterade anser vi att kan de också kan
relateras till situationen. Det är tänkbart att vissa aktörer får ett större
spelrum i vissa situationer. T ex kan personer som kan karaktäriseras
som heuristiker få ett större inflytande i tider med stor osäkerhet.
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Gordon och Narayanan (1984) konstaterar också att när osäkerheten i
omgivningen stiger ökar betydelsen av icke ekonomisk information.
Resultaten i Khandwallas samt Gordons och Narayanans undersökningar överensstämmer med Samuelsons (1990a) tankegångar om att
när osäkerhet om konkurrenssituationen är stor måste de befintliga
ekonomisystemen kompletteras med extern information. Samuelson
menar vidare att i företag, där kunskap om resursomvandling är
ofullständig samtidigt som osäkerheten beträffande konkurrenssituationen är stor, måste befintliga ekonomisystem utvecklas. Dessutom
måste även tillgången till extern icke ekonomisk information öka. Den
typ av företag, som enligt resultaten i delstudie 3 befinner sig i
ovanstående situation, har också utvecklat ekonomisystemen. Däremot
har tillgången till extern icke ekonomisk information inte ökat i samma
utsträckning.

8.3

Företagsledare/ledning

I kapitel 2 formulerades sju forskningsfrågor (aysnitt 2.5.2) beträffande företagsledarens kön, ålder, utbildning, erfarenhet informationsanvändning, beslutsfattande och ledarskap relaterade till
utformning och användning av ekonomisystem. I aysnitt 8.3.1-8.3.6
besvaras forskningsfrågorna.

8.3.1

Kön

Delstudie 1 visar inte något mönster mellan företagsledarens kön och
ekonomisystems utformning samt användning. Det fanns både kvinnor
och män, som kan betraktas som höganvändare av ekonomisystem.
Analysen i delstudie 2 visar att det i populationen endast ingår ett fåtal
företag med kvinnor som företagsledare. I delstudie 3 finns inga
företag med kvinnor som företagsledare. Det är därför omöjligt att
uttala sig om eventuella skillnader mellan kön beträffande utformning
och användning av ekonomisystem.

8.3.2

Ålder

Resultaten av delstudie 1 visar inget tydligt mönster beträffande ekonomisystem och företagsledares ålder. Analysen i delstudie 2 visar att i
företag där företagsledare är yngre än 30 år eller äldre än 60 år har
ekonomisystem lägre utformning och används i lägre utsträckning som
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hjälpmedel för styrning jämfört med övriga. Det bör dock noteras att
resultaten bygger på ett mindre antal observationer i ovanstående
klasser.
I delstudie 3 framgår att företagsledare som klassificerats som
låganvändare i genomsnitt är något äldre än de som klassificerats som
höganvändare men även här är skillnaderna ganska små. Sammantaget
visar delstudierna ett ganska svagt mönster beträffande företagsledares
ålder relaterat till utformning och användning av ekonomisystem.
Andra empiriska studier, gjorda i större företag, visar att äldre
personer är mindre nöjda med ekonomisystem (Lucas, 1978) och
använder interaktiva system i mindre utsträckning än yngre (Schewe,
1976). I den senare studien ingår bara personer som är mellan 25 och
34 år, vilket gör det svårt göra någon jämförelse med föreliggande
studies resultat. En annan undersökning gjord i större företag (Taylor,
1975) visar andra resultat. Här framkommer vid partialkorrelationsanalyser att äldre chefer söker mer information för att fatta
beslut än yngre. Det finns dock inget som tyder på att äldre personer är
mindre skickliga att bearbeta information än yngre. Det bör poängteras
att Taylor relaterar sökande efter information till personers ålder utan
att specificera vilken typ av information som söks.
Raymond (1984) kan inte statistiskt säkerställa något samband mellan
företagsledarnas ålder och användning av ekonomisystem. Resultaten
baseras på studier av företagsledare som är mellan 20 och 62 år. Hans
resultat överensstämmer bättre än övriga undersökningar med föreliggande studies resultat. Det bör poängteras att Raymond gör analyser
på basis av resultat från hypotestestning till skillnad från oss.

8.3.3

Utbildning

Delstudie 1 gav indikationer på att företagsledarens utbildning
samvarierar med ekonomisystems utformning och användning.
Följande hypotes kring ekonomisystems användning prövades:
H3

Företagsledare med hög formell utbildning använder i
större utsträckning ekonomisystem som hjälpmedel för
styrning av verksamheten jämfört med företagsledare med
låg formell utbildning.

Hypotestestningen i delstudie 2 visar att det finns en stark samvariation
mellan företagsledares formella utbildning och användning av ekonomisystem. Dessutom är tendensen att, i företag, där det finns företagsle-
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dare som har högre utbildning med teknisk inriktning har
ekonomisystem högre utformning och användning jämfört med företag
där företagsledaren har högre ekonomisk utbildning. Förklaringen till
detta är troligen att personer som genomgår teknisk utbildning i mycket
stor utsträckning tränas i att använda kvantitativ information.
Av delstudie 3 framgår att företagsledare med låg formell utbildning
också klassificerats som låganvändare av ekonomisystem. Bland
företagsledare med högre formell utbildning än folkskola/realskola
finns det två som på basis av enkätresultaten klassificerades som
låganvändare. I dessa har användningen ökat mellan de två
jämförelsetidpunkterna. I alla företag där företagsledarna
klassificerades som höganvändare har de flesta en formell utbildning
som motsvarar 3-årig gymnasieutbildning. De betonar betydelsen av
ekonomiska rapporter och specialinformation till skillnad från de med
låg utbildning som i stället betonar vikten av egentillverkade underlag.
Alla företagsledare (utom en) anser också att utbildningsnivån har
betydelse för vilken typ av information som används. Det framgår
också att företagsledare med låg formell utbildning har ett annat
mönster vid sökning och användning av information jämfört med de
som har högre formell utbildning.
Andra empiriska studier visar motstridiga resultat. Lucas (1978) drar
på basis av resultaten i nio empiriska undersökningar, i större företag,
slutsatsen att personer med låg formell utbildning har ett motstånd till
datorbaserade informationssystem. Raymond (1985) kan inte statistiskt
säkerställa någon samvariation mellan företagsledares formella
utbildning och användning av ekonomisystem. Den formella
utbildningen hos företagsledarna varierade mellan 11 och 22 år.
Utbildningsnivån är högre i Raymonds undersökning jämfört med vår
studie, vilket kan bero på att det i hans undersökning ingår företag med
mellan 20 och 250 anställda. En studie av svenska företag (Bohman &
Boter, 1984, s 195) visar att företagsledares formella utbildning samvarierar med förekomst av planering. Dessa resultat tillsammans med
Lucas överensstämmer med resultaten av delstudierna 1-3, dvs att
företagsledare med högre formell utbildning använder ekonomisystem i
högre utsträckning som hjälpmedel för styrning än de med lägre
utbildning.
Flera forskare (t ex Huysmans, 1970, Mock, 1972, Vasarhelyi, 1977
och Zmud, 1979) har utgått från om individer är "heuristiska" eller
"analytiska" när de använder information. En viss koppling kan göras
till formell utbildning. En hög formell utbildning innebär t ex att
individen tränas att tolka och använda aggregerad kvantitativ
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information som kan kopplas till ett analytiskt arbetssätt. Som tidigare
nämnts tror vi att detta bl a är en viktig förklaring till varför företag
som har företagsledare med en högre teknisk utbildning har relativ hög
utformning och användning av ekonomisystem.

8.3.4

Erfarenhet

Resultaten av delstudie 1 visar inga större skillnader beträffande ekonomisystem och företagsledares erfarenhet av företagsledning. Analysen i
delstudie 2 visar att företagsledare med kort erfarenhet av företagsledning använder ekonomisystem som hjälpmedel för styrning i större utsträckning än övriga. En förklaring som ligger nära till hands är att,
eftersom det finns en samvariation mellan utbildningsnivå och
användning av ekonomisystem, kan det också tänkas att företagsledare
med kort erfarenhet av företagsledning har högre formell utbildning än
övriga. En kontroll av detta visar dock att så inte är fallet.
I delstudie 3 har alla företagsledare minst fyra års erfarenhet av
företagsledning. Bland de med kortast erfarenhet kan alla idag betraktas
som höganvändare, men bilden är mer splittrad bland de med längre
erfarenhet. Vidare framgår att många företagsledare med lång
erfarenhet av företagsledning också har låg formell utbildning. De
anser att den långa erfarenheten bidrar till att de nu behöver mindre
information än tidigare. Detta förklarar varför deras användning av
ekonomisystem är låg. Sammantaget visar analysen av resultaten från
delstudierna 1-3 att det finns ett visst stöd för att erfarenhet kan ha
betydelse för användning av ekonomisystem.
Hopwoods (1973) resultat visar att nyanställda chefer ofta använder
budget som styrinstrument under de första åren i befattningen.
Resultaten från andra empiriska studier, gjorda i större2 företag
(Maish, 1979 och Schiller, 1987, s 261), visar att personer med längre
anställningstid tenderar att vara mindre nöjda med ekonomisystem än
de med kortare. I Maish studie framgår att det är personer med mindre
än 5 års anställningstid som är mest positiva till ekonomisystem.
Studien ger inga förklaringar till resultatet. Av Werners (1974) resultat
framgår att personer med lång anställningstid har lägre utnyttjandegrad
av informationssystem än personer med kortare anställningstid, vilket
förklaras med att personer med stor erfarenhet söker information på ett
annat sätt än de med kort erfarenhet.

2 Jämfört med våra studieobjekt
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Vid studier gjorda i mindre företag (Raymond, 1985) framgår det
också att användning av ekonomisystem minskar med lång
anställningstid i företaget. Företagsledarna ersätter information från
ekonomisystem med information från sina informella konktaktnät. Här
skiljer sig våra resultat från Raymonds eftersom det i delstudie 3
framgår att företagsledare med lång erfarenhet inte i någon större
utsträckning ersätter information från ekonomisystem med insamlande
av annan information. Att företagsledare, med lång erfarenhet i mindre
företag, har lägre användning av ekonomisystem kan bl a förklaras med
att de med tiden får större erfarenhet och då inte behöver förlita sig till
officiell information som produceras av ekonomisystem.

8.3.5

Informationsanvändning och beslutsfattande

Delstudie 3 är bl a fokuserad på att beskriva hur företagsledare söker,
och använder information. Resultaten visar att den information som
företagsledare söker och förmedlar varierar i presentationsform, kommer från olika källor och används på skilda sätt. Företagsledare som
klassificerats som låganvändare ägnar en stor del av arbetstiden ät att
hantera muntlig information. Viktiga informationskällor är egentillverkade underlag och vid beslutsfattande är information som erhålls via
personliga kontakter ofta av avgörande betydelse. Antalet personliga
kontakter är däremot litet. Hos företagsledare som klassificerats som
höganvändare är bilden mer splittrad beträffande i vilken utsträckning
som de hanterar muntlig eller skriftlig information. Här finns både
företagsledare som ägnar stor respektive liten tid åt skriftlig
information. Gemensamt är dock att vid beslutsfattande framhålls
vikten av både personliga kontakter och ekonomiska rapporter.
Företagsledarna har också ett kontaktnät som består både av interna och
externa personer.
Studier (t ex Selie, 1982, s 66 och Deeks, 1976, s 158) som behandlar
vilka aktiviteter som företagsledare i mindre företag ägnar sig åt visar
att företagsledare ägnar väsentligt mer tid åt muntlig information
jämfört med skriftlig. Häcicner (1985, s 213), som gör en uppdelning
av hård och mjuk information fann, efter att ha studerat tre medelstora
företag, att företagsledningen med förkärlek använder hård
information (t ex från ekonomisystem) i defensiva situationer. De
företagsledare i vår studie som ägnar en stor del arbetstid åt skriftlig
information (de är också samtliga höganvändare av ekonomisystem)
arbetar ofta med hård information. Vanan att hantera kvantitativ
information kan bidra till att de i stor utsträckning använder
ekonomisystem. Beträffande användning av ekonomisystem i defensiva
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situationer kan vi se att höganvändare betonar ekonomisystem. Däremot
kan vi konstatera att låganvändare inte betonar information från
ekonomisystem även om de befinner sig i defensiva situationer.
Exempel på defensiva situationer är beslut angående personalnedskärningar och minskad lokalyta.
Företagsledares preferenser för olika informationskällor har
undersökts av Welsch och Young (1982). De har kopplat val av
informationskällor till företagsledares personlighetsdrag. Resultaten
visar att företagsledare med hög uppfattning om att kontrollera
verksamheten använder fler informationskällor. I vår studie har vi inte
ställt några frågor för att mäta företagsledarens uppfattning om sin
möjlighet att kontrollera verksamheten. Om vi emellertid utifrån
delstudie 3 jämför de företagsledare som under senaste året haft stora
lönsamhetsproblem kan vi sammantaget utifrån intervjuerna konstatera
vissa skillnader. Företagsledaren i Iota (låganvändare) använder få
informationskällor och ger intryck av att ha tappat greppet om
situationen. Företagsledaren i Sigma använder många
informationskällor (höganvändare) och ger ett starkt intryck av att ha
kontroll över situationen, detta trots att företaget på grund av beroendet
av byggsektorn nyligen gått i konkurs. Företaget har dock
rekonstruerats och drivs vidare av samma ägare. Våra iakttagelser
utgör ett visst stöd för Welsch och Youngs (1982) resultat.
I delstudie 3 bad vi företagsledarna beskriva hur beslutsfattande sker
i ett ofta respektive sällan återkommande beslut. Beträffande ofta återkommande beslut visar resultaten vissa skillnader mellan högrespektive låganvändare av ekonomisystem. Höganvändarna är mer
systematiska när de skapar beslutsunderlag och utnyttjar t ex skriftlig
information i högre grad än låganvändarna. Vid sällan återkommande
beslut var skillnaderna betydligt mindre mellan hög- respektive
låganvändare av ekonomisystem. Båda grupperna kan karaktäriseras
som relativt rationella eftersom flera handlingsalternativ identifieras,
relativt många personer kontaktas och både muntlig och skriftlig
information utnyttjas.
I andra studier (McGrail, 1978 och Rice & Hamilton, 1979) konstateras
att beslutsfattandet i mindre företag jämfört med större karaktäriseras
av att en begränsad mängd information används och att besluten
grundar sig på företagsledarens personliga erfarenheter. Vi har inte
kartlagt beslutsfattandet i större företag och kan därför inte göra någon
motsvarande jämförelse.
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Selie (1982, s 94) menar att beslutsfattandet kännetecknas av anpassad
rationalitet, där företagsledaren är en central person vars egenskaper
och tidigare erfarenhet påverkar beslutsprocessen. Beträffande ofta
återkommande beslut visar våra resultat att företagsledare som
klassificerats som låganvändare är mindre systematiska när de skapar
beslutsunderlag än höganvändarna. En förklaring till skillnaderna kan
vara att låganvändarna i dessa situationer i stor utsträckning stöder
beslutsfattandet på tidigare erfarenhet. Vid sällan återkommande beslut
söker de mer information och är mer systematiska när beslutsunderlag
skapas. Eftersom besluten är sällan återkommande har företagsledarna
mindre erfarenhet än vid ofta återkommande och kan därför inte i
samma utsträckning använda tidigare erfarenhet som utgångspunkt vid
beslutsfattande. Vid sällan återkommande beslut tvingas därför
företagsledarna söka information för att skapa underlag för besluten
och beslutsprocessen kan därför uppfattas som mer systematisk. Våra
resultat tyder på att det finns vissa skillnader i beslutsfattandet hos
företagsledare i mindre företag som kan kopplas till den typ av beslut
som fattas, vilket stödjer resultat av forskning gjord i större företag
(jfr Chervany & Dickson, 1978 och Otley & Dias 1982) d v s det är
uppgiftens karaktär som avgör vilken typ av information som samlas
in.

8.3.6

Ledarskap

Vi har kopplat några dimensioner av ledarskap som t ex andel arbetstid
och intresse för olika arbetsuppgifter, ledarstil och inställning till
tillväxt till utformning och användning av ekonomisystem. Resultaten i
delstudie 1 tyder på att det finns ett mönster beträffande
företagsledarens arbetsuppgifter och utformning samt användning av
ekonomisystem. I företag där företagsledaren ägnar en stor del av
arbetstiden åt arbete i den löpande verksamheten är utformning och
användning av ekonomisystem låg. Därför formulerades följande
hypotes:
H4

Företagsledare som ägnar stor del av arbetstiden åt att delta
i den löpande verksamheten använder ekonomisystem i
mindre utsträckning som hjälpmedel for styrning av verksamheten jämfört med företagsledare som ägnar liten del
åt arbete i den löpande verksamheten.

Med materialet i delstudie 2 som underlag har vi inte statistiskt kunnat
säkerställa samvariationer mellan användning av ekonomisystem och
andel arbetstid som ägnas åt löpande verksamhet. Vi tror att en viktig
förklaring är, att den variabel som skapades vid hypotestestningen
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utgick från att den tid som inte ägnas åt ekonomiarbete och ledning och
samordning ägnas åt arbete i löpande verksamhet. Vi inser nu att vi i
frågeformuläret borde preciserat fler typer av arbetsuppgifter för att få
en bättre bild av vad företagsledare ägnar sin arbetstid åt.
Analys av företagsledarnas arbetsinnehåll i delstudie 3 visar att i
företag, där företagsledare ägnar en stor del av arbetstiden åt arbete i
den löpande verksamheten och/eller åt arbetsledning, är utformning och
användning av ekonomisystem låg. Frågorna kring företagsledares
arbetsinnehåll ställdes annorlunda i delstudie 3 jämfört med i enkätundersökningen. Bl a beaktades andra arbetsuppgifter som utvecklingsarbete samt marknads- och kundkontakter. Resultaten i delstudie 3 visar
också att företagsledare i företag som har hög utformning och
användning av ekonomisystem inte ägnar en stor del av arbetstiden åt
ekonomifrågor. Däremot ägnar sig företagsledarna i dessa företag i
stor utsträckning åt marknads- och kundkontakter. Resultaten av
delstudie 3 tyder på att andel arbetstid som företagsledare ägnar åt
arbete i löpande verksamhet och arbetsledning samvarierar med
ekonomisystems utformning och användning. Den tid som företagsledaren ägnar åt ekonomifrågor verkar inte samvariera med ekonomisystem men företagsledares intresse för ekonomifrågor tycks ha en
viss betydelse.
Vid en indelning av ledarens fyra roller (enligt Adizes) visar resultaten
av delstudie 3 att i företag, där företagsledares administrativa och
entreprenöriella roll har en viss omfattning, är utformning och
användning av ekonomisystem hög. Tendensen är också att de
företagsledare som är inriktade på att producera, samlar in och
använder relativt lite information. Här är utformning och användning
av ekonomisystem som tidigare nämnts låg.
Vidare tyder resultaten på att de företagsledare som är höganvändare
har en positiv inställning till tillväxt i motsats till låganvändarna som
har en negativ inställning till att låta företagen växa. Här betonas starkt
att kontroll av verksamhet står i strid med tillväxt.
Adizes (1979, s 74) menar att om företagsledaren är inriktad på att
producera innebär detta i många fall att ledaren inte har tid att
analysera företagets möjligheter på längre sikt. Han anser att om
företagsledaren inte i viss utsträckning lyckas frigöra sig från
producerarrollen så förblir företaget litet. Andra studier (Lemar, 1982,
s 245 och Gandemo & Lundström, 1986, s 117) visar också att det finns
vissa hinder för tillväxt i mindre företag som är knutna till t ex
företagsledarens drivkrafter och arbetsuppgifter. Företagsledarens in-
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ställning och kunskaper menar Lemar är ett viktigt inslag i det som han
kallar den immateriella komponenten i tillväxtvallen.
Sammantaget pekar resultaten i delstudie 3 i samma riktning som
Adizes, nämligen att tillväxt förutsätter en viss nedtoning av
producerarens roll till förmån för administratörens. I administratörens
roll ingår intresse och engagemang för att skapa administrativa rutiner.
Det är en förutsättning för effektivt ledarskap i ett lite större företag.
Här är användning av ekonomisystem en viktig förutsättning för att
företagsledaren med hjälp av aggregerad ekonomisk information skall
kunna överblicka och leda företaget. Företagsledares bristande
möjligheter att kontrollera företag med hjälp av aggregerad
information förklarar varför låganvändare av ekonomisystem har en
negativ inställning till tillväxt.

8.4

Ekonomifunktionens struktur

I kapitel 2 formulerades två forskningsfrågor (aysnitt 2.5.3)
beträffande företagens informationsteknologi och sätt att organisera
ekonomiarbete relaterad till utformning och användning av ekonomisystem. I avsnitt 8.4.1-8.4.2 besvaras forskningsfrågorna.
8.4.1

Informationsteknologi

Utifrån resultaten i delstudie 1 kan vi inte se något tydligt mönster
beträffande informationsteknologi och utformning och användning av
ekonomisystem. Det finns företag med relativt hög respektive låg
datoriseringsgrad som har välutvecklade system. Dessa används i
ganska stor utsträckning som hjälpmedel för styrning.
Analysen i delstudie 2 visar att företag med hög datoriseringsgrad i
större utsträckning än övriga har ekonomisystem med hög utformning
och användning. Vidare visar enkätresultaten att företag som har
integrerat redovisning med budgeter respektive kalkyler har högre
utformning och användning. Vid korrelationsanalys mellan företagsstorlek och datorisering respektive integrering framgår att det finns ett
beroende mellan variablerna vilket innebär att företagsstorlek kan ha en
viss inverkan på resultaten. Integrering kan kopplas samman med
datorisering såtillvida att datorisering ofta medför integrering. I
delstudie 3 framgår det också att i företag där ekonomisystem har hög
datoriseringsgrad är utformning och användning högre än i övriga.
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Av delstudie 3 framgår också att i företag som har välutvecklade
system och där ekonomisystem används i stor utsträckning som
hjälpmedel för styrning har införande eller byte av datorsystem varit
av stor betydelse. Förändringen har inneburit att företagsledaren
engagerat sig i ekonomisystemets utveckling även om han inte själv
anpassat systemet. I flertalet fall har det funnits någon person i
företagsledarens omgivning (t ex vän, revisor eller styrelseledamot)
som engagerat sig för att hjälpa till vid införandet av det nya systemet.
Förändringar i samband med byte av system har bidragit till både
högre utformning och användning av ekonomisystem.
Våra resultat stödjer också resultaten hos Glader (1989, s 180 som
konstaterar att redovisning är den del som oftast är datoriserad följt av
budgeter och kalkyler. Att datorisering medför ökad användning av
ekonomisystem som hjälpmedel för styrning visar också Glader (1989,
s 260 som i sina två studier fann att genom datorisering av ekonomi/administrativa rutiner uppnåddes en tillförlitligare och snabbare
information och en bättre styrning av verksamheten än tidigare.
Liknande resultat framkommer hos Raymond (1985) som fann att
tillfredsställelse och användning av ekonomisystem ökar ju större
erfarenhet av datorbaserade ekonomiadministrativa rutiner som finns i
företaget. Samvariationerna är dock svaga. DeLone (1981) fann inga
skillnader mellan antal år av datorerfarenhet och tillfredsställelse samt
användning av ekonomisystem. Att de utländska studierna visar svaga
eller inga samvariationer kan bero på att deras studieobjekt inkluderar
större företag (upp till 250 respektive 300 anställda), men också att de
utländska studierna endast studerar företag som har datoriserade
rutiner, medan Glader i sin studie jämför användning av information
från ekonomisystem före och efter datorisering av ekonomi/administrativa rutiner.

8.4.2

Sätt att organisera ekonomiarbete

Vi såg ett tydligt mönster beträffande sätt att organisera ekonomiarbete
och ekonomisystem i delstudie 1. Företag som anlitade extern hjälp för
t ex redovisning hade lägre utformning och användning av
ekonomisystem än övriga. Resultaten från andra studier visade också
samma mönster. Därför formulerades följande hypotes:
H

I företag där ekonomiarbete utförs internt används
ekonomisystem i större utsträckning som hjälpmedel för
styrning av verksamheten än i företag där extern hjälp anlitas
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Genom att i enkäten slå ihop de variabler som mäter sätt att utföra löpande redovisning och sätt att upprätta bokslut skapade vi en variabel
som mäter om ekonomiarbetet utförs externt, internt eller både internt
och externt. Vi har inte beaktat vem som upprättar budgeter och kalkyler då en ytterst liten del av företagen här anlitar extern hjälp och i
de fall extern hjälp anlitas så har företagen även extern hjälp för
redovisning. Vi kan utifrån gjord hypotesprövning statistiskt säkerställa samvariationer mellan sätt att organisera ekonomiarbete och
användning av ekonomisystem för styrning, eftersom företag som
internt utför ekonomiarbete också använder ekonomisystem i högre
grad än övriga.
I delstudie 3 finner vi också att företag som anlitar extern hjälp för
både löpande redovisning och bokslut samtliga är låganvändare av
ekonomisystem. De är i stor utsträckning missnöjda med byråernas
arbete. Det visar sig också att redovisningen, som utgör en viktig
stomme i ekonomisystemet, i dessa företag i regel saknar all form av
anpassning till verksamheten. Det finns ett företag, som anlitar
redovisnings/servicebyrå, som införskaffade ett datorbaserat system för
redovisning, budgeter och kalkyler för tre är sedan. Systemet är
fortfarande inte installerat och skälet är bristande kunskaper. Företag,
som endast anlitar extern hjälp för bokslut (företrädesvis för skatteplanering), har en betydligt högre användning av ekonomisystem.
Vidare framkom, i samband med de retrospektiva frågorna, att en
utveckling av ekonomisystem inträffade i samband med övertagandet av
arbete med löpande redovisning. Detta medförde också högre
användning.

En stor överensstämmelse finns mellan resultat från föreliggande studie
och från andra liknande undersökningar. Raymond (1985) har också
statistiskt påvisat ett beroende mellan användning av ekonomisystem och
sätt att organisera ekonomiarbete där företag som handhar ekonomiarbetet internt också använder ekonomisystem i högre grad än övriga.
Vidare konstaterar Bohman och Boter (1984, s 320f) att de företag som
har den mest påtagliga och omfattande planeringen också är den typ av
företag där ekonomisystem finns helt internt i störst utsträckning. I dessa
företag är också resurser aysatta för att utveckla kompetens för att
internt handha ekonomisystem. I de företag där planering förekommer
sparsamt finns också ekonomisystem till stor del externt. Förklaringen
till skillnaderna anser författarna vara att i företag som handhar
ekonomisystem internt har resurser aysatts för att utveckla kompetensen
hos medarbetarna beträffande t ex ekonomisk planering.
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Resultaten av vår studie tillsammans med ovan refererade undersökningar visar på vikten av att internt handha ekonomisystem för att
uppnå hög användning och att det är viktigt att det finns någon annan
person än företagsledaren som engagerar sig i ekonomisystemet för att
någon avgörande utveckling ska komma till stånd. I mindre företag
finns sällan någon person internt i företaget med kompetens och
möjlighet att utveckla systemet. Därför är det viktigt att det finns någon
i företagsledarens omgivning som kan fylla denna funktion.

8.5

Studiens tillförlitlighet

I aysnitt 3.6 beskrev vi olika felkällor som kan förekomma i undersökningar. Avslutningsvis vill vi diskutera undersökningens tillförlitlighet
och beröra val av metod, datainsamling samt bearbetning och analys.
Varje datainsamlingsmetod kan förknippas med för- och nackdelar (jfr
kap 3). I vår undersökning används flera insamlingsmetoder för att studera mindre företag. Det är en fördel att kombinera olika datainsamlingsmetoder. Om de visar på ett likartat resultat tyder det på att informationen som samlats in är giltig. Tillförlitligheten i analysresultaten
stärks därigenom. Vi anser därför att tillförlitligheten är hög i de fall
resultaten i delstudierna 1-3 pekar i samma riktning.
I samband med datainsamling kan olika typer av fel uppkomma. T ex
finns i delstudierna 1 och 3 en risk för en snedvriden registrering av
intervjupersonernas svar. Ett sätt att undvika detta är att använda
bandspelare i samband med intervjuerna. Vi valde bort denna
möjlighet, eftersom vi ansåg att risken var stor att bandspelare skulle
hämma företagsledarna och att vi då skulle få tillgång till mindre
information. I stället valde vi att båda medverka vid alla intervjuerna.
Svaren diskuterades omedelbart efter varje intervju för att undvika en
snedvriden registrering. En risk med att intervjua företagsledare i
mindre företag, angående deras ekonomisystem, är att de tror att vår
uppfattning är att ekonomisystem bör ha hög utformning och
användning. Risken är att de därför förskönar beskrivningen kring sina
ekonomisystem. För att minska denna risk inleddes varje intervju med
att vi poängterade att det finns naturliga förklaringar till att vissa
företag klarar sig bra med minimala system, medan andra kräver mer
utvecklade system. Vi betonade att vårt intresse var att kartlägga och
förklara skillnader och att det därför var viktigt att respondenterna
beskrev hur verkligheten såg ut. Det är dock svårt att med säkerhet
kontrollera riktigheten i angivna svar. Vår gemensamma bedömning är
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emellertid att företagsledarna inte har förskönat verkligheten. Vi fick
mycket raka svar pä frågorna.
Beträffande delstudie 2 kan det vara svårt att bedöma om angivna svar
överensstämmer med verkligheten. En viss kontroll har vi dock kunnat
göra. Företagen i delstudie 3 valdes ur enkätmaterialet. Före varje intervjutillfälle gick vi igenom respektive företags ifyllda frågeformulär.
Enkätsvaren jämfördes sedan med de svar som gays vid intervjun. Här
finns en god överensstämmelse mellan svaren i de två
undersökningarna. Eftersom det gått drygt två år mellan respektive
undersökningstillfälle var det svårt för respondenten att vid intervjutillfället styras av de angivna svaren i enkätundersökningen. Pä en
punkt fann vi skillnader mellan enkät- och intervjusvaren. Några
företagsledare vilka i enkätsvaren uppgav att kalkyler inte fanns
upprättade dock enligt intervjusvaren sporadiskt enkla kalkyler som
underlag för prissättning. Några efterkalkyler gjordes inte.
Anledningen till avvikelsen var att begreppet kalkyler för dessa
företagsledare innebar en större formalisering. De menade att det var
pretentiöst att benämna enkla underlag för kalkyler.
Det mått som skapades för att mäta utformning och användning av ekonomisystem (jfr kap 5) är mycket viktiga för hela undersökningens tillförlitlighet. Vid konstruktion av mått som ayser utformning beaktades
rapportfrekvenser, informationsmängd och uppdelning av information i
ex post och ex ante. Att dessa faktorer är viktiga att beakta vid
värdering av ekonomisystem stöds också av Gordon och Miller (1976).
Måttet som mäter användning av ekonomisystem bygger på uppgiven
användning. Det är viktigt för undersökningens tillförlitlighet att
intervjupersonerna gör samma tolkning av innebörden i begreppet
användning för styrning av verksamheten som undersökaren har. Vi
kan konstatera att de intervjupersoner som intervjuades i delstudie 3
tolkade begreppet på liknande sätt som vi (jfr 7.8). Kontrollen av
överensstämmelse i begrepp är av naturliga skäl inte genomförd i alla
företag, vilket innebär att vi inte med säkerhet kan fastställa att
överensstämmelse finns. Eftersom vi inte i något av de kontrollerade
fallen fann någon bristande överensstämmelse finns det en god grund
att anta, att det råder acceptabel samstämmighet mellan företagsledares
och undersökares tolkning av innebörden i begreppet.
I enkätformuläret ställdes frågor om i vilken utsträckning
företagsledare använder olika delar i ekonomisystem som hjälpmedel
för styrning. Möjlighet fanns att svara på en femgradig skala. Dessa
frågor användes sedan som underlag när vi konstruerade måttet som
mäter i vilken grad som ekonomisystem används för styrning av
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verksamheten. Avgörande för tillförlitligheten i måttet är, förutom
tolkningen av begreppet användning, att företagsledarna uppfattar
värdena på skalan på samma sätt som vi. Urval av företag i delstudie 3
baserades på att de antingen skulle vara låg- eller höganvändare och
finnas i olika storleksklasser. Utifrån svaren i delstudie 3 anser vi att
den klassificering som gjorts utifrån enkätsvaren också överensstämmer
med vår uppfattning av vad låg respektive hög användning innebär. Det
finns därför grund för att anta att acceptabel samstämmighet finns som
underlag för slutsatserna, även om inte alla undersökningsobjekt har
kontrollerats.

Analysen är en central del i undersökningen. Det går inte att utesluta att
tolkning av svar skett på ett felaktigt sätt. Här anser vi dock att riskerna
för feltolkningar är små eftersom vi varit två när vi har bearbetat och
analyserat svaren. Det fanns en mycket god överensstämmelse i hur vi
uppfattade och tolkade svaren. I de enstaka fall, där det fanns skilda
uppfattningar om svaren, kontaktade vi respondenten för klarläggande.
I vilken utsträckning är undersökningens resultat och slutsatser generella? Delstudierna 1 och 3 innehåller relativt få undersökta enheter i
motsats till delstudie 2 som innehåller många enheter. Vi anser att
resultaten kan generaliseras, för mindre svenska företag, i de fall som
vi i enkätstudien kunnat verifiera hypoteser. I dessa fall finns också god
överensstämmelse med resultaten i delstudierna 1 och 3. Det kan också
här tilläggas att det även finns en relativt god överensstämmelse med
tidigare forskning. En invändning mot möjligheten att generalisera är
dock bortfallets storlek. Beträffande övriga resultat i delstudie 2, är det
inte möjligt att generalisera. Utifrån resultaten i delstudierna 1 och 3 är
det dock möjligt att generera teorier. Däremot går det inte att verifiera
teorierna eftersom antalet undersökningsenheter är för litet. Här kan
dock överenstämmelser med andra undersökningar i viss utsträckning
öka slutsatsernas styrka.
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9

SLUTSATSER

I detta ayslutande kapitel vill vi lyfta fram vissa resultat och belysa dem
med teorianknytningar. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom några områden där ytterligare studier bör genomföras.

9.1

Modifiering av analysmodell

I referensramen, som sammanfattades i forskningsfrågor och analysmodell, utgick vi från att faktorer som kan kopplas till att företagens situation, ekonomifunktionens struktur och företagsledare/ledning har betydelse vid utformning och användning av ekonomisystem. Den bild som
blir allt tydligare ju mer vi fördjupar oss i problemområdet är
företagsledarens centrala betydelse. Det går dock inte att bortse från att
företagens situation har betydelse vid ekonomisystems utformning och
användning. Resultaten visar att det finns beroenden mellan t ex företagsstorlek, företagsenhet och ekonomisystem men dessa kan till en del
kopplas till företagsledaren. Resultaten i delstudie 3 visar t ex att
företagsledare som är positiva till att låta företagen växa har ett
analytiskt arbetssätt inte har motstånd till att använda den typ av
information som t ex erhålls från ekonomisystemen. En förutsättning
för att företagen skall växa är företagsledarens inställning till att leda
ett "större" företag. De företagsledare i delstudie 3 som återfinns i de
två större företagen har blivit företagsledare i olika skeden av
företagens utveckling men deras arbetssätt och positiva inställning till
tillväxt är likartad. Företagsledare vars beslutsfattande i hög grad kan
beskrivas som intuitivt finns i delstudie 3 främst i de mindre företagen.
Skillnader som kan kopplas till företagsledaren kan därför på ett
indirekt sätt förklara olikheter i ekonomisystem mellan mindre företag.
Vi har vidare sett en koppling mellan företagsstorlek och styrform där
de som beteendestyr inte finns i den största storleksgruppen (delstudie
3). Resultaten angående företagsenhet och utformning och användning
av ekonomisystem kan också förklaras utifrån
företagsledaren/ledningen. I moder- och dotterbolag måste
företagsledare ha ett arbetssätt som är anpassat till den större
koncernenheten. Det är därför sannolikt att när företagsledare utses i
dessa företag väljs sådana som har ett analytiskt arbetssätt. Vidare tyder
resultaten på att det beträffande företagens ålder och
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konkurrenssituation finns olika mönster i utformning och användning
av ekonomisystem som kan kopplas till företagsledaren. Sammantaget
kan vi åtminstone delvis förklara skillnader mellan ekonomisystem i
företag som befinner sig i olika situationer med faktorer som återfinns
på individnivå. Att företagsledarens intresse och personlighet är mycket
viktiga för utvecklingen i mindre företag bekräftas också av Beck6rus
och Roos (1985) som menar att företaget kan betraktas som en del av
företagsledaren. Vi kan också från resultaten i delstudie 3 se en stark
koppling mellan företagsledaren och sätt att organisera ekonomiarbete.
Detta stöds även av Miller och Toulouse (1986) som menar att
företagsledarens personlighet är en viktig faktor för strukturen i
mindre företag. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att det är
lämpligt att modifiera den använda analysmodellen och sätta företagsledaren mer i fokus.
Företags
Företagsledare
Utformning
och användning
av ekonomisystem
Ekonomifunktionens
struktur
situation
Figur 9:1

Den modifierade analysmodellen

Den modifierade modellen koncentreras till företagsledaren. Designmässigt kan modellen jämföras med Luckett och Eggletons (1991) konceptuella referensram angående beteendemässiga konsekvenser av
feedback och internredovisning. Av figur 9:1 framgår att vi låter
företagens situation bilda en yttre ram inom vilken företagsledarna
agerar. Den situation som företag befinner sig i saknar inte betydelse
och för att klarare kunna belysa betydelsen av individuella faktorers
inverkan vid utformning och användning av ekonomisystem i mindre
företag kan det vara lämpligt att försöka konstanthålla eller kontrollera
faktorer som återfinns i den yttre ramen vid design av undersökningar.
Vår modell skiljer sig från Luckett och Eggletons bl a ayseende organisationsstrukturens och individnivåns betydelse. Vi separerar inte
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organisation och individ därför att den modell som vi förordar skall
användas vid studier av mindre företag. I dessa är organisation och
företagsledare starkt sammankopplade (jfr t ex Miller & Toulouse,
1986, Beckerus & Roos, 1985, Bohman & Boter, 1984 och Deeks,
1976). Resultaten av vår studie visar att det sätt på vilket
företagsledaren agerar ayspeglas i ekonomifunktionens struktur. T ex
framkommer att i företag där företagsledarna samlar mycket
information och har ett relativt rationellt beslutsfattande finns
ekonomisystemen internt i motsats till företag där företagledarna
samlar lite information och fattar beslut på ett mer intuitivt sätt. Därför
placeras de två huvudkomponenterna inom samma ram. Den kraftiga
koncentrationen till personliga faktorer som kan kopplas till
företagsledaren är förmodligen inte lika relevant om studieobjekten är
större företag. Skälet är att de stora skillnaderna mellan t ex företagsledarnas sätt att samla information som framkommer i vår studie
troligen inte är lika påfallande i större företag.
Vid design av ekonomisystem är det därför lämpligt när det gäller mindre företag att utgå från individen och dennes arbetssätt. I större
företag finns motiv för att fokusera studierna kring den
organisationsstruktur som finns i företagen därför att individer rör sig
mellan olika befattningar och om ekonomisystem i stor utsträckning
anpassas till enskilda individers behov finns en risk att systemen fort
blir inadekvata.

9.2

Företagsledarens centrala betydelse

Eftersom resultatet av studien utmynnar i en modifierad analysmodell
där företagsledaren är central är det relevant att koncentrera den
fortsatta diskussionen kring några sidor hos företagsledarna som har
betydelse vid ekonomisystemens utformning och användning i mindre
företag.
En faktor som utifrån våra resultat kan förklara skillnader i
utformning och användning av ekonomisystem är det sätt på vilket
företagsledarna samlar och använder information. På basis av
resultaten delstudie 3 är det möjligt att dela in företagsledarna i två
grupper beroende på i vilken utsträckning som officiell respektive icke
officiell information används i samband med ekonomiskt beslutsfattande
(figur 9:2). Med officiell information ayses olika former av
ekonomiska rapporter medan exempel på icke officiell information är
egentillverkade underlag och interna sammanträffanden samt kontakter
med t ex banker, revisorer och leverantörer (se aysnitt 2.3.2).

236

Användning
av officiell
intern/extern
information
Liten
Stor

Användning
av icke
officiell
intern/extern
information

Figur 9:2

X'

Stor

Liten

/X

Företagsledarnas användning av officiell och icke officiell intern/extern
information

Av figur 9:2 framgår att de företagsledare som i liten utsträckning använder officiell information också använder lite icke officiell information. De företagsledare som i stor utsträckning använder officiell information, t ex ekonomiska rapporter, använder också en stor mängd icke
officiell informationl. Däremot finns i delstudie 3 inga företagsledare
som i stor utsträckning använder den ena typen av information och i
liten utsträckning den andra. Det bör påpekas att mängden information
i figur 9:2 syftar på i vilken utsträckning som ny information samlas in
och används för ett specifikt beslutstillfälle. Här beaktas både extern
och intern information. Pilarna visar att informationsanvändningen
förändras över tiden på skilda sätt hos företagsledare som använder lite
respektive mycket information. Av delstudie 3 framgår nämligen att
företagsledare som använder mycket information uppgav att de ökat sin
användning av information över tiden i motsats till de som använder
lite information eftersom den senare gruppen uppgav att användning av
information minskat över tiden.
När vi i delstudie 3 försökte fånga upp hur den interna informationen
inhämtas utgick vi från Earl och Hopwoods figur som beskriver den
blandade informationsprocessen (jfr figur 2:6). Utöver indelning i officiell/icke officiell information gör de också en uppdelning av
information i rutinmässig/icke rutinmässig. Våra resultat tyder på att
det är svårt för företagsledare att särskilja information som är av
rutinmässig respektive icke rutinmässig karaktär. Anledningen till detta
förhållande kan bl a hänföras till företagens storlek. I mindre företag
är mängden information som ekonomisystem hanterar relativt liten
1Det finns dock en viss svårighet att avgöra vad företagsledama inbegriper i officiell respektive icke
officiell information
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jämfört med i större företag och därför behöver ingen uppdelning
göras mellan rutinmässig respektive icke rutinmässig information. I de
företag där företagsledare karaktäriseras som höganvändare görs t ex
ingen åtskillnad mellan användning av rutinmässiga ekonomiska
rapporter och specialinformation, medan både rutinmässiga
ekonomiska rapporter och specialinformation används i begränsad
utsträckning hos låganvändare. Earl och Hopwood betonar även vikten
av icke officiell/icke rutinmässig information av intern karaktär som t
ex affärsluncher och tillfälliga sammanträffanden med medarbetare. Vi
tolkar dock resultaten så att denna typ av information har ringa
betydelse i mindre företag eftersom företagsledaren är navet i företaget
och informationen kommer automatiskt till företagsledaren. Den typ av
information som Earl och Hopwood karaktäriserar som icke officiell/icke rutinmässig kan därför i mindre företag karaktäriseras som
icke officiell/rutinmässig.
Vid studier av den blandade informationsprocessen i mindre företag anser vi att det är lämpligare att dela upp information i officiell/icke officiell respektive extern/intern.
Extern information

Intern information

Officiell
information

Ekonomiska rapporter

Icke officiell
information

Egentillverkade underlag

Figur 9:3

1
3

Statistik t ex
2 branschstatistik
4 Kontakter med t ex banker, revisorer, kunder och
leverantörer

Den blandade informationsprocessen i mindre företag

Om vi utgår från indelningen som vi gör i figur 9:3 kan vi konstatera
att företagsledare som klassificeras som höganvändare av
ekonomisystem inte bara använder information från ekonomisystem
utan också betonar vikten av extern information av både officiell och
icke officiell karaktär när ekonomiska beslut fattas. Jämför
"supersökarens" karaktäristiska drag (Ims, 1987, s 235 f). Däremot har
intern information av icke officiell karaktär mindre betydelse hos
höganvändarna. Motsatsen gäller hos de företagsledare som
klassificeras som låganvändare eftersom de främst i sin begränsade
användnine av information ändå betonar vikten av egentillverkade
underlag. övrig information har en underordnad betydelse. Visserligen
har de kontakter med kunder, leverantörer, banker och revisorer men
kontakternas omfattning är betydligt mindre än hos höganvändarna.
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Våra resultat visar också att beslutsfattandet varierar hos lågrespektive höganvändare av ekonomisystem. Förklaringen kan delvis
kopplas till olikheter i informationsprocessen där höganvändare söker
mycket information. Orsaken till att de söker mycket information är att
de är analytiska i sitt beslutsfattande eftersom de t ex utvecklar planer
för informationshantering och överväger många handlingsalternativ.
För företagsledare som har ett analytiskt arbetssätt passar den
information som ekonomisystem producerar (jfr Benbasat & Dexter
1979). De söker icke officiell information på ett systematiskt sätt vilket
exemplifieras av företagsledaren i Ypsilon som i samband med en
investering sökte en stor mängd icke officiell information (jfr 7.5.3).
Företagsledare som använder relativt lite såväl icke officiell såväl som
officiell information kännetecknas av att de är intuitiva när de fattar
ofta återkommande beslut eftersom de då utnyttjar tumregler, använder
sunt förnuft och erfarenheter från tidigare likartade situationer. Ett
annat mönster finns dock vid sällan återkommande beslut, eftersom
företagsledare i dessa situationer samlar in och använder mer
information (Kr 7.5.3). Skälet är att beslutsfattandet i dessa situationer
inte kan stödjas på analogier eftersom företagsledarna ofta saknar
erfarenheter från liknande situationer. Jämför Chervany och Dickson
(1978) samt Otley och Dias (1982) som menar att det är uppgiftens
karaktär som avgör vilken typ av information som föredras.
När vi relaterar informationsanvändning och beslutsfattande till
företagsledarnas utbildningsnivå framträder ett mönster. Företagsledare med låg formell utbildning använder relativt lite extern och
intern information och deras beslutsfattande kan karaktäriseras som
intuitivt, medan de med högre formell utbildning använder betydligt
mer information och är analytiska i beslutsfattandet. De företagsledare
som ingick i delstudie 3, som analysen här baseras på, har folkskola
som lägsta och 3-årigt gymnasium som högsta formella utbildning d v s
spännvidden mellan ytterligheterna är inte så stor. Flertalet anser att
utbildningen påverkat deras sätt att söka och använda information (jfr
7.5.4). Dessutom anser de med högre formell utbildning att deras
behov av information successivt ökat till skillnad från de med låg
formell utbildning.
Att skillnader i informationsanvändning, beslutsfattande och
utbildningsnivå ayspeglas i ekonomisystems utformning och användning
kan förklaras av de befintliga ekonomisystemens struktur. De bygger
på konstruktörens antagande om rationellt handlande vilket passar
individer som är analytiska bättre än de som är intuitiva (jfr Boland,
1979).
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En annan utgångspunkt när ekonomisystem studeras är att analysera ledarskap där företagsledarnas arbetsuppgifter är en dimension. I
delstudie 3 såg vi ett ganska tydligt mönster när företagsledarnas
arbetsuppgifter relateras till ekonomisystem. Företagsledare som ägnar
stor del av arbetstiden åt löpande verksamhet eller arbetsledning
(förmanskap) använder ekonomisystem som hjälpmedel för styrning i
liten utsträckning2 . Genom att delta i löpande verksamheten får
företagsledarna god kunskap om resursomvandlingsprocessen och
behöver därför inte förlita sig på ekonomisystemen för att styra
anställda. Beteendestyrning är den styrform som används för att förmå
anställda att arbeta mot verksamhetens mål. Vid beteendestyrning
använder företagsledarna sina erfarenheter och kunskaper om resursomvandlingsprocessen (jfr Ouchi, 1979). Om ekonomisystem används
av dessa företagsledare blir det som hjälpmedel för att fatta beslut
angående verksamheten, d v s det handlar om styrning av aktiviteter.
Företagsledare, där andra typer av arbetsuppgifter än förmansskap och
arbete i löpande verksamhet dominerar, väljer i stor utsträckning att
tillämpa resultatstyrning även om de har goda kunskaper om
resursomvandlingsprocessen som de erhållit genom att tidigare delta i
löpande verksamhet. Dessa företagsledare använder ekonomisystemen
som hjälpmedel för att styra både individer och aktiviteter och
därigenom får ekonomisystem ett större användningsområde än om
beteendestyrning tillämpas. Detta kan förklara varför denna typ av
företagsledare använder ekonomisystem i betydligt större utsträckning
jämfört med övriga. Möjliga förklaringar till skillnader i användning
av ekonomisystem och styrform kan förmodligen kopplas till att
utbildning och intresse för olika arbetsuppgifter varierar mellan
företagsledarna.

En annan dimension som kan kopplas till ledarskap är företagsledarnas
inställning till tillväxt. Företagsledare som har en positiv inställning till
tillväxt är alla höganvändare av ekonomisystem. Det bör betonas att
dessa företagsledare finns både i stora och små företag. De har en
ledarstil där den administrativa rollen fått ett visst utrymme och det
finns därför ett professionellt inslag i ledarskapet (jfr Flamholtz, 1986).
Även när dessa företagsledare finns i "små" företag har de ett arbetssätt
som är lämpligt vid ledning av större företag. Det betyder att deras
ledarskap inte behöver förändras i så stor utsträckning om företaget
växer. Motsatsen gäller för företagsledare som har negativ inställning
till tillväxt och som alla är låganvändare av ekonomisystem. Hos dessa
är det administrativa inslaget minimalt. För att överblicka företagen är
det viktigt att delta i löpande verksamheten. Om företaget tillåts växa
2 Visserligen kunde inte hypotesen verifieras i delstudie 2, men detta beror troligen pä att löpande

verksamhet operationaliserades på ett felaktigt sätt.

240

befarar företagsledarna att de tappar greppet över verksamheten,
eftersom de inte har ett arbetssätt som är anpassat för att leda ett större
företag. Utgångspunkten för vår studie var inte att det är nödvändigt att
använda ekonomisystem som hjälpmedel för styrning i mindre företag.
Ur ett samhällsperspektiv kan vi nu konstatera negativa effekter av att
företagsledare inte använder analytiska verktyg som t ex
ekonomisystem eftersom företag som har potentiella tillväxtmöjligheter, med tanke på marknad och produkt, inte kommer att växa
p g a företagsledarnas negativa inställning. Företagsledarnas arbetssätt
kan därför ses som begränsning för utvecklingen. Detta kan också
förklara varför dessa företagsledares entreprenöriella roll är nedtonad
(jfr 7.6.2). De anser nämligen att de sällan kommer med nya idéer
ayseende förändringar av verksamheten. Rädslan för att tappa greppet
om verksamheten kan förklara varför företagsledarna kommer med få
nya idéer.
Sammanfattningsvis kan vi när vi utgår från företagsledaren konstatera
ett tydligt mönster mellan företagsledarnas informationsanvändning,
beslutsfattande och utbildningsnivå samt ekonomisystem. Företagsledare
som använder lite information, fattar beslut på ett intuitivt sätt, har en
låg utbildningsnivå och är låganvändare av ekonomisystem i motsats
företagsledare som använder mycket information, är analytiska i
beslutsfattandet och har hög3 utbildning. De senare kan karaktäriseras
som höganvändare. Vidare kan vi konstatera att graden av användning
kan kopplas till styrform och företagsledarens inställning till tillväxt
(figur 9:4).
Styrform
Resultat

Beteende

Hög utformning
och användning
av ekonomisystem

Positiv

Inställning
till tillväxt
Negativ

Figur 9:4

Låg utformning
och användning
av ekonomisystem

Användning av ekonomisystem kopplat till inställning till tillväxt och
styrform

3 "hög" relativt till läganvändania
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Figur 9:4 visar att de företagsledare som beteendestyr, har negativ inställning till tillväxt och använder ekonomisystem i liten utsträckning.
Ett användningsområde faller automatiskt bort vid beteendestyrning,
men resultaten tyder också på att användning av ekonomisystem för
andra ändamål än att styra anställda är liten. Motsatsen gäller i företag
där företagsledaren resultatstyr, eftersom vi där kan se att
ekonomisystem både används som hjälpmedel för styrning av individer
och aktiviteter.
Av ovanstående resonemang framgår att företagsledaren är av central
betydelse för ekonomisystem i mindre företag. Kopplingen mellan
företagsledare, företags situation, ekonomifunktionens struktur och
ekonomisystem kan beskrivas med hjälp av olika figurer (9:5 och 9:6)
för hög- respektive låganvändare.
Företagens situation
Företagsledarnas

konomifunktionens
struktur

Användn av information; stor
Beslutsfattande; rationellt
Utbildning; hög
Styrform; resultat
Inställning till tillväxt; positiv

Sätt att organisera ekonomiarb;
Internt

Utformning av
ekonomisystem
Hög

(Hög användning av ekonomisystem

Figur 9:5

Överensstämmelse mellan företagsledare, ekonomifunktionens struktur
och ekonomisystem hos höganvändare

Figur 9:5 beskriver höganvändare av ekonomisystem. Här finns
ekonomisystemen i stor utsträckning internt och extern hjälp anlitas
uteslutande för skatteplanering. Företagsledarna betonar vikten av att
systemen finns internt bl a för att alltid ha information från ekonomi-
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systemen tillgänglig. Ekonomisystemen är anpassade till företagsledarnas behov d v s det finns en god överensstämmelse mellan företagsledarna och ekonomisystemens utformning. Sätt att organisera
ekonomiarbete ayspeglas i ekonomisystemens utformning eftersom
ekonomisystemens främsta syfte är att användas som hjälpmedel för
styrning. Denna överensstämmelse mellan företagsledarna, sätt att organisera ekonomiarbete och utformning av ekonomisystem innebär goda
förutsättningar för hög användning. Hos denna grupp av företagsledare
visar resultaten att förändringar i företagens situation också innebär att
användningen av ekonomisystemen förändras (jfr 8.2.3 och 8.2.5).
Företagens situation
Företagsledarnas

konomifunktionens
struktur

Användn av information; liten
Beslutsfattande; intuitivt
Utbildning; låg
Styrform; beteende
Inställning till tillväxt; negativ

Sätt att organisera ekonomiarb;
Externt

•
Utformning av
ekonomisystem
Låg

( Låg användning av ekonomisystem

Figur 9:6

Överensstämmelse mellan företagsledare, ekonomifunktionens struktur
och ekonomisystem hos låganvändare

Figur 9:6 illustrerar låganvändare av ekonomisystem. Här väljer
företagsledarna i stor utsträckning att låta ekonomiarbetet utföras
externt. Anledningen är ofta att det inte finns tillräckliga kunskaper i
ekonomi internt i företagen. Sätt att organisera ekonomiarbetet
ayspeglas i ekonomisystemens utformning, eftersom syftet med ekonomisystemet främst blir att tillgodose externa intressenters behov. Vid
utformning av ekonomisystemen betonas t ex aggregerad information
som beskriver helheten. Följden blir att ekonomisystemen inte anpassas
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till användarnas behov. Hos dessa användare tyder resultaten på att
förändringar i företagens situation inte innebär några större förändringar i användningen av ekonomisystemen. Anledningen till detta
förhållande kan troligen förklaras med att utformningen av
ekonomisystemen inte passar företagsledarnas behov och att syftet med
ekonomisystemen är att tillfredsställa externa intressenters behov. (Se
streckade linjer i figur 9:6).
Vid intervjuerna i delstudie 3 framkom att låganvändarna i dagsläget
inte var intresserade av att byta styrform men däremot fanns en önskan
om bättre underlag för att fatta beslut kring aktiviteter. Eftersom
dagens ekonomisystem i liten utsträckning kan användas för detta ändamål blir konsekvensen att ekonomisystemen måste utvecklas för att tillgodose dessa önskemål. Vid utveckling av ekonomisystem hos låganvändarna har redovisningskonsulter en viktig roll eftersom många företag
som klassificeras som låganvändare väljer att låta konsulter utföra
arbete med företagens redovisning.

9.3

Kan en utveckling av ekonomisystem ske
hos företag som anlitar extern hjälp?

Av resultaten framgår att anlitande av extern hjälp samvarierar med låg
användning av ekonomisystem. Vi har i ovanstående aysnitt pekat på
några tänkbara förklaringar till förhållandet. En viktig förklaring är att
utformning av ekonomisystem inriktas mot att tillfredsställa legala
kray. Lagkrav beträffande redovisningens form och innehåll samt
skattelagstiftningens regler styr då redovisningsrapporternas utformning och informationen blir mindre lämpad att använda för styrning av
verksamheten. I företag, vilka ingår i delstudierna 1 och 3, som anlitar
extern hjälp är redovisningens form starkt påverkad av de begrepp och
den struktur som återfinns i BAS-kontoplanen. Eftersom lagkrav
ayspeglas i BAS-planens uppbyggnad medför detta t ex att begrepp som
används i rapporterna blir verksamhetsfrämmande om inte en
anpassning till företagens verksamhet sker.
Val av begrepp har betydelse för i vilken grad ekonomisystem används
(Johansson, 1989, s 187). Argyris (1977, s 113) menar att en av anledningarna till misslyckade implementeringar av ekonomisystem är att
konstruktörer och användare av ekonomisystem har olika språk. Det är
viktigt att utforma informationen så att begreppen i rapporterna
överensstämmer med användarnas språk. Risken är annars uppenbar att
informationen inte får någon mening för användarna (jfr Boland,
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1979). Ett annat problem med redovisningsrapporter, som är designade
för att tillfredsställa legala krav, är att de beskriver helheten.
Informationen aggregeras och presenteras i en abstrakt form vilket inte
passar alla användare (jfr Brorström, 1982, s 131). Detta kan också
vara ett hinder som gör att informationen inte blir meningsfull för
användarna. Informationen blir därför ett dåligt hjälpmedel för
styrning av verksamheten. I stället för att använda aggregerad
information söker chefer information av icke officiell karaktär
(Mintzberg, 1973, s 162). Detta bekräftas i föreliggande studie där det
är vanligt att företagsledare, i företag som anlitar extern hjälp för
redovisning, använder egentillverkade underlag. Ytterligare ett skäl till
att rapporter används i begränsad utsträckning, när extern hjälp anlitas,
är att informationen ofta är inaktuell när företagsledaren erhåller den.
Resultaten i delstudierna 1 och 3 visar att många företag som anlitar
redovisningskonsulter erhåller periodrapporter med lång tidsmässig
eftersläpning. Sammantaget kan vi konstatera att redovisningens form,
som t ex val av begrepp och aggregeringsnivå samt informationens
aktualitet, speglar ekonomisystemens utformning och användning. Om
redovisning utformas så att den inte skapar någon mening för
användaren leder detta till att de officiella ekonomisystemen inte
utvecklas. Företagsledarna kompenserar detta till en del genom att inom
vissa områden (främst kalkyler) utveckla egentillverkade underlag,
medan andra områden förblir outvecklade (t ex budget).
Ekonomisystems utformning bör styras av hur företagsledarna vill använda systemen. Vissa företagsledare föredrar att ekonomisystemen
fungerar som en databank där de själva väljer den information som
önskas. I ett sådant system blir det viktigt att kunna skapa egna
rapporter. Vid utveckling av sådana system får redovisningskonsulten
troligen en underordnad roll. Att själv arbeta med databaser och skapa
olika rapporter beroende på beslutssituation passar inte alla
företagsledare. För vissa användare är det mer realistiskt att skapa
rapporter som är anpassade för vanliga beslutssituationer. Det blir då
nödvändigt att välja ut den information som användaren kan ha nytta av
och utifrån denna skapa lämpliga rapporter (jfr Bohlin, 1987 och Solli,
1991). Genom en dialog mellan företagsledare och redovisningskonsulter är det möjligt att skapa ett språk (jfr Hayes, 1983) som får
mening för användarna. Förutsättningen för en bra dialog är bl a att
användare och konstruktör förstår varandra, har ömsesidigt utbyte av
information och reagerar för varandras synpunkter (jfr Jönsson et al,
1990). Ett bra dialog kan leda till att mer verksamhetsnära begrepp
används, att rapporterna utformas på en för företagsledaren lämplig
aggregeringsnivå, att de officiella ekonomisystemen blir mer
utvecklade och att rapporternas aktualitet ökar. Vidare kan dialogen
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också leda till att företagsledarnas kunskaper i ekonomi förbättras.
Detta är säkert en viktig förutsättning för ökad användning.
I samband med ökad kommunikation är det viktigt att beakta
informationens form. Den muntliga informationens fördelar jämfört
med den skriftliga har framhållits i flera undersökningar (jfr
Mintzberg, 1973, s 38). Detta bör beaktas vid dialoger mellan
företagsledare och redovisningsbyråer. Det förda resonemanget kan belysas med exempel från delstudie 3. Där finns två företag som tidigare
anlitade redovisningsbyrå för löpande redovisning. Revisorn som
anlitades tillhör samma byrå. Revisorerna var mycket engagerade i
ekonomisystemens utveckling. De visade också starkt intresse för
verksamheten och företagsledarnas behov. Detta bidrog till att
företagsledarna ökade sina kunskaper om hur ekonomisystem kan
användas för styrning. Kontakterna mellan revisorerna och företagsledarna var uteslutande muntliga i samband med att systemen
utvecklades. I dessa två fall var det dialogen med revisorerna som
bidrog till att ekonomisystemen utvecklades vilket också ledde till högre
användning. Det ökade intresset för ekonomisystemen från företagsledarnas sida bidrog till att ekonomiarbetet nu utförs internt. Dialoger
med andra personer än revisorer t ex redovisningskonsulter bör också
leda till att ekonomisystemen utvecklas vilket även kan bidra till högre
användning. Att utveckling och användning av ekonomisystem är intimt
sammankopplade framgår av resultaten i delstudie 2 där det finns en
god överensstämmelse mellan utformning och användning av
ekonomisystem. Detta innebär att många företag som har låg
användning måste utveckla systemen och nå högre utformning för att
kunna öka användningen.
Dialogerna mellan redovisningskonsulter och klienter bör utvecklas för
att undanröja de barriärer som enligt Solem (1986) motverkar en
effektiv rådgivning och service till mindre företag. Barriärerna kan t
ex vara av psykologisk (dålig tillit till externt hjälp), kommunikativ
(skillnader språk och abstraktionsnivå), geografisk och ekonomisk
karaktär. Resultaten från delstudie 3 visar att det i företag, som anlitar
redovisningskonsulter för t ex löpande redovisning, finns ett missnöje
med konsulternas insatser. Dialogerna mellan byråer och klienter är i
många fall minimala, rapporterna är standardiserade och informationen
erhålls i regel med tämligen lång tidsmässig eftersläpning. Finns det i
dessa företag någon efterfrågan på mera användbara ekonomiska
rapporter? När vi pekade på möjligheter att få fram t ex uppföljning
per produkt eller projekt var företagsledarna mycket intresserade. De
var positiva till att erhålla rapporter som beskriver olika delar av
verksamheten, eftersom många ansåg att de har bristande kunskaper om
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hur verksamhetens delar påverkar företagens resultat. En ökad dialog
mellan företagsledare och redovisningskonsulter är en viktig
förutsättning för utveckling av ekonomisystemen. För att en utveckling
av systemen också skall leda till ökad användning är det troligt att det
initialt krävs en viss omfattning i kontakterna mellan företagsledare och
konsulter eftersom detta troligen är en förutsättning för att
företagsledare ska ha möjlighet att förstå informationsinnehållet i
rapporterna.
Figur 9:7 visar att ekonomisystemens syfte kan förskjutas från att
främst tillgodose legala krav till att främst användas som hjälpmedel
för styrning. Förskjutningen blir ett resultat av att systemen utvecklas
genom ökade kontakter mellan företagsledare och redovisningskonsulter. Efter utvecklingen kan extern hjälp för redovisning
fortfarande anlitas men det ökade intresset för ekonomisystem kan
också leda till att ekonomisystemen hanteras internt.
Ekonomisystemets främsta syfte
Legala krav

Styrning

Internt
Sätt att
organisera
ekonomiarbete
Externt

Figur 9:7

.11111111.

1.I••

Förändring av ekonomisystems främsta syfte och hur detta har
betydelse vid sätt att organisera ekonomiarbete

Erfarenheter från delstudie 3 tyder på att sannolikheten är stor för att
företag väljer att själva utföra ekonomiarbetet vilket kan uppfattas som
ett dilemma för redovisningskonsulter. Önskemålet att hela ekonomisystemet finns internt kan dock förenas med att anlita konsulter. En
tänkbar lösning är att konsulterna utför redovisningsarbetet på
respektive företag istället för att underlagen för redovisning skickas till
konsulterna. Denna lösning är idag ganska ovanlig och orsaken är historisk. Tidigare har det varit ekonomiskt försvarbart att låta många
företag utnyttja samma datorbaserade system. Utvecklingen inom
datorteknologin har dock medfört att tämligen sofistikerade system kan
införskaffas till en låg kostnad. Att låta redovisningskonsulterna
uppsöka företagen kan dock vara förknippade med vissa nackdelar t ex
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ökade kostnader4. Vi tror dock att fördelarna med att konsulter
uppsöker företagen är större än nackdelarna. En viktig fördel är att
systemen alltid finns tillgängliga för företagsledaren vilket ofta är en
förutsättning för en aktiv användning. Andra fördelar är att dialogerna
mellan företagsledare och konsulter underlättas och då finns större
förutsättningar för att använda begrepp som bidrar till att företagsledare har möjlighet att bättre förstå informationen i ekonomiska
rapporter. Sox-lie (1982, s 74) har, i sina empiriska resultat, konstaterat
att den skriftliga informationen som företagsledare i mindre företag
läser karaktäriseras av att företagsledaren känner aysändaren personligen samt att informationen är inriktad på företagets aktuella situation.
Dessa förutsättningar är lättare att uppnå om konsulterna besöker
företagen i samband med redovisningsarbetet. Vidare kan en ökad
förståelse leda till större användning och därigenom kan företagsledare
lättare acceptera de kostnader som är förknippade med att anlita
konsulter.
Det förefaller troligt att företagsledarens syfte med ekonomisystem har
störst betydelse för sättet att organisera ekonomiarbetet. Dock kan det
inte uteslutas att företag som av andra skäl (t ex kostnadsskäl) väljer att
förändra sättet att organisera ekonomiarbete från externt till internt i
ett senare skede upptäcker att ekonomisystemen kan användas som
hjälpmedel för styrning av verksamheten.

9.4

Förslag till fortsatt forskning

Resultaten av studien ger uppslag till fortsatt forskning inom olika
områden. Vi kan t ex konstatera skillnader mellan företag i hur
ekonomisystem utformas och används. Bl a framkom det att i en grupp
mindre företag används ekonomisystem i ringa omfattning som
hjälpmedel för styrning av verksamheten. En uppgift för den fortsatta
forskningen är att undersöka om ett ökat stöd från någon annan person,
vad gäller utveckling av ekonomisystem, innebär att ekonomisystemen
får en större användning i dessa företag. Forskningen bör inriktas mot
att vara med i företagen under en längre tidsperiod och studera
effekterna av att ekonomisystem utvecklas. Det är intressant att mäta
förändringar i inställning till ekonomisystem före respektive efter det
att system har utvecklats. Det går då att konstatera om förändringar i
utformning av ekonomisystem tillsammans med stöd från omgivningen
bidrar till en ökad användning eller om företagsledare som klassificeras

4 Tex resor till och från företagen
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som låganvändare även fortsättningsvis väljer att inte använda
ekonomisystem som hjälpmedel för styrning av verksamheten.
Resultaten tyder också på att inställning till tillväxt och den styrform
som används kan kopplas till användning av ekonomisystem. Ytterligare
en uppgift för den fortsatta forskningen är att närmare studera
kopplingen mellan ekonomisystem, styrform och tillväxt i mindre
företag.
Vi har konstaterat att det, när beslutsfattande studeras, är lämpligt att
dela in informationsprocessen i officiell/icke officiell respektive
intern/extern information. För att kunna utforma lämpliga informationssystem är en annan uppgift för fortsatt forskning att närmare
studera i vilka beslutssituationer som respektive informationstyp
föredras. Detta kan förmodligen bl a kopplas till skillnader i individers
personlighet och beslutsstil. Individuella skillnader i informationsanvändning och beslutsfattande bör därför också närmare studeras.
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DIAGRAMFÖRTECKNING

Diagram 6:1

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsstorlek

Diagram 6:2

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företags ålder

Diagram 6:3

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till ägarstruktur

Diagram 6:4

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till upplevd
konkurrens

Diagram 6:5

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsledarnas ålder

Diagram 6:6

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsledarnas
utbildning

Diagram 6:7

Procentuell andel företag med hög utformning och användning av
redovisning, budgeter och kalkyler relaterade till företagsledarnas
erfarenhet av företagsledning
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ENGLISH SUMMARY

Background, aim and planning
Several professional and industrial organizations in Sweden have
drawn attention to the problems regarding accounting information
systems in small and middle-sized companies. To facilitate for smaller
companies the organisations have developed methods and means
concerning financial control. However, our observations in the middle
of the 1980s, were that financial accounting in small companies was
often dictated by the needs of external interested parties. Their
financial accounting was often carried out outside the companies
themselves. There was an unsatisfactory connection between accounting
information system and control of the business activities and the
systems were not adapted to the needs of the companies. Why did not
the companies use the means and methods developed for small
companies? Under these circumstances we thought it would be
important to gain an increased knowledge of accounting information
systems in small companies, and therefore the aim of the study is to:
- describe the design and use of accounting information systems in
small companies
- analyse and explain factors of importance to the design and use of
accounting information systems in small companies.
There are two important concepts discussed and defined in the aim.
When defining the concept of accounting information systems we start
from its contents and include management and financial accounting,
budgets, and calculations. When discussing design of accounting
information systems we refer to the contents. We relate the use of
accounting information systems to the ability to control business
activities and include both management of individuals and activities.
The other concept discussed and defined is small companies. When
using the concept of small companies, we mean companies with less
than 50 employees. The study excludes companies with less than 5
employees.
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The opening chapter of the dissertation defines the research problem
and the core concepts used. Here the aim of the study and its
delimitations are also presented. The frame of reference which is
presented in chapter 2 rsults in a definition of research questions and
an analysis model. Chapter 3 is devoted to researchmethods. The
choice of methods is discussed and justified. Moreover, avoiding
sources of error in the research process is discussed. In chapter 4, sub
study 1, comprising seven companies is accounted for. The sub study
results in five hypotheses concerning the use of accounting
information systems. Chapters 5 and 6 comprise the results of the
questionnaire (394 companies) used in sub study 2. Results concerning
the situation of the companies, managers/management and the structure
of accounting information systems are accounted for (chapter 5). In
this chapter the results concerning design and use of accounting
information systems are also presented. We classify companies in three
groups (high, medium and low) as to design and use of accounting
information systems. In chapter 6 the situation of the companies,
manager/management, and the structure of the accounting department
is related to accounting information systems in chapter 6. The chapter
also contains results of the hypothesis testing. In sub study 3, chapter 7,
we analyse eleven companies. The analysis is mainly focused on the use
of information, decision-making activities, and leadershipstyles, related
to design and use of accounting information systems. The dissertation
concludes with an attempt to integrate the empirical results with the
theoretical frame of reference (chapters 8 and 9).
Frame of reference
Chapter 2 starts with a general view of how the contingency theory has
been developed. We also summarise empirical studies in organization
and accountancy research with the contingency theory as a basis.
Criticism of the theory is given in this chapter. We start with results
emanating from studies based on contingency theory. These results
generate variables which can explain why there are variations in the
design and use of accounting information systems.
The frame of reference also includes a summary of research on
decision- making. The rational decision making process is discussed, as
well as how the theoretical "ideal" differs from how the decision was
actually made. Other research covered is for instance March & Olson
(1976), Danielsson & Malmberg (1979), Brunsson (1982), Selie
(1982) and Rice & Hamilton (1979).
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Theory and early empirical studies on information include how
information is presented, information sources, the use of information
by different individual and in different situations. Information is either
oral or written (see Mason & Mitroff, 1973, Mintzberg, 1979, and
Deeks, 1976), and it can be regarded as hard or soft (see Häcicner,
1985). When choosing sources of information, classification can be
done into official/non-official information on one hand, and
routine/non-routine information on the other hand, is discussed (see
Earl & Hopwood, 1980). Other ways of classification discussed are
whether the information is external or internal (see Mintzberg, 1979).
Individuals' use of information is, for example linked to cognitive
style. Concepts like high and low analytic (Doctor & Hamilton, 1973),
heuristic and analytic (Huysmans, 1970, Mock et al, 1972, and Zmud,
1979) are discussed. Research concerning age, education and
experience related to the use of information are also dealt with (see
Lucas 1975, 1976, 1978, Maish, 1979 and Raymond 1985).
The section on use of information in different situations deals, among
other things, with the needs of different kinds of management. The
needs depend on the level of uncertainty of the problem situation
(Ouchi, 1979, Samuelsson, 1990 and Hedberg & Jönsson, 1978).
Leadership in smaller companies is, among other things, connected to
the leader's role and the company's level of development (see for
example Greiner, 1972, Adizes, 1979, Flamholtz, 1986, and
Cunningham & Lischeron, 1991).
The frame of reference is concluded with the results from earlier
research which results in a definition of research questions summarised
in the following analysis model.
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Compames'situation
Size
Activity
Age
Owner structure
Competition situation

Design and use of
accounting
information
systems
Accounting
Budgets
Calculations

Manager/management
Characteristics (sex, age)
Education
Use of information
Decision making
Leadership

Figure 2:9

Analysis model summarised according to research questions

Methods
In chapter 3, different methods of collecting data to be used, measures
taken to avoid sources of error and the use of different concepts, are
discussed. Table 3:2 concludes the section on collection methods and
the aim of the different parts.
Collection method

Aim

Literature studies
(section 3.2)

* together with earlier experience define
research questions and create an analysis
model

Sub study 1
Personal interviews
(section 3.3)

* to get a better formation of concepts
* on the basis of the result be able to
formulate hypotheses
* to test the validity of the analysis model

Sub study 2
Questionnaire
(section 3.4)

* to verify hypotheses
* to survey the design and use of accounting
information systems

Sub study 3
Personal interviews
(section 3.5)

* to find explanations as to why the design and use of
accounting information systems vary
among the group of small companies
* to test the validity of the classification of
companies in high and low users of AIS respectively
made in sub study 2

Table 3:2

Aim of data collection methods chosen
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In sub study 1, which is explorative, seven companies are surveyed.
The subjective selection was partly made in co-operation with
accounting consultants and partly from a local company register. The
collection of information was done through personal interviews using
an interview guide. The guide was worked out in advance, and it
contained structured questions enabling open answers.
In sub study 2 a survey was made. The selection was proportionally
stratified. We used a confidence rate of 95 % and an allowed margin of
error of 3,5 %. The size of the random sample is 770 companies. The
response rate, after a reminding letter, was 55 %. The questionnaire
contains 53 questions, seven of which have open reply alternatives.
When processing the questionnaires, Spearman's rank-order
correlation coefficient and Cram&c's coefficient were used to control
the dependencies, if any. The hypothesis testing was accomplished by
means of Wilcoxon's test
In sub study 3 we made a subjective selection of companies. Personal
interviews were carried out in 11 companies, which in sub study 2
either had been classified as high or low users of accounting
information systems. The interviews were carried out by means of an
interview guide, worked out in advance, and divided into different
fields. The interview guide contained mostly open reply questions.
Results from sub studies 1-3
The results on the design and use of accounting information systems
show that most companies have computerised accounting developed
according to the Swedish standardised chart of accounts. However,
only a few use a chart of accounts trade adapted to the industry they
are in. Book-keeping agencies/service agencies are used by 20% of the
companies for day-to-day recording while 57% use agencies to draw
up the annual accounts. The scope of accounting regarding type of
report and frequency varies. Income reports are the most common
type of report, and it is produced by many companies once every
month. However, it is less common to show results by activity or
project. Even if reports by account are produced by many companies
relatively often, only 50% of managers use the reports as a means to
control their activities. However, a larger number state that the reports
are very useful (70%). The difference can be explained by the fact that
some managers use the reports more like a confirmation of past
activities than as a means of control. Further, the results show that key
ratios is of little importance as a means of control.
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There are no legal requirement to make budgets and calculations. This
explains why approximately 39% and 45%, respectively, do not have
these functions. In companies where there are budgets, they are usually
profit budgets. Many companies however, appear not to make cash
flow forecasts. Instead they use simpler forms of liquidity planning,
i.e. the follow-up of account balances. The most frequent type of
calculation is product followed by project and investment calculations.
As to type of calculation it appears that a great majority of the
companies set up both estimates and costings. Calculations are felt to be
the most unsatisfactory part of the accounting information system
because of the fact that there are some calculation problems between
estimates and costings. For both budgets and calculations we can
establish that in companies where these functions exist they are to a
very large extent used as an aid to control activities.
The research questions are about patterns, if any, between variables,
which can be assigned to companies situations, managers and the
structure of the accounting department. These are related to the design
and use of accounting information systems.
In five cases there was a clear pattern from the results of sub study 1.
Thus five hypotheses were formulated as to the use of accounting
information systems.
Company size is one of five variables included in companies'
situations. The following hypothesis concerning company size was
formulated:
Hi Accounting information systems are used to a greater extent by
large companies than by small ones as a means to control
activities.

The hypothesis testing in sub study 2 shows that there is a strong covariation between size and use of accounting information systems (pvalue 1.8*10-8) where use increases with company size. Moreover, our
analysis shows a high correspondence between design and use in all
companies studied. The results do not show any clear relationship
between activities, and design and the use of accounting information
systems. However, there is a certain pattern concerning calculations
where these for instance have a more sophisticated design and use in
construction and manufacturing companies than in other companies.
Our analysis regarding company's age and accounting information
systems shows that young companies (younger than 6 years) use
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accounting information systems to a larger extent than old ones.
Regarding the design of the accounting information systems,
companies with the age of 2-5 years have better design than others.
From the results of sub study 3, we can describe the development of
accounting information systems over time as shown in figure 8.2.
Level of
comlexity in
design of
accounting
information
systems

Young companies that
are high users

High

Old companies
that are high users

Low users

Low

Age of
companies
Figure 8.2

Development of accounting information systems over time in
high and low users respectively.

The figure illustrates that companies which are classified as low users
in connection with the start of the company, developed an extremely
simple accounting information system in order to fulfill the minimum
requirements of the law. For these companies the accounting
information systems have changed very little since the start of the
company. The accounting information is still used almost exclusively to
satisfy legal requirements.
When started, companies classified as high users had relatively simple
accounting information systems as well. However, the systems had a
somewhat higher design than those of the low users. After some time
the systems were developed and this led to an increased use. The high
users also have a more developed aim with the use. The accounting
information is used as a basis for analysis, to make decisions, to
manage employees, and to satisfy legal requirements. The first major
systems development in high users happened 1-6 years after the start of
the company. The reason is that managers, a few years after the start,
experience an increased need for accounting information to control
activities. To all companies started in the 1980's, a change of computer
system was of great importance in connection with the first major
accounting information systems development. To older companies
(started before 1980), classified as high users, the first systems upgrade
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implied that external support for day-to-day bookkeeping was no
longer used. Thus, the use of the systems increased. After that
companies have developed their accounting information systems at least
once and the computerisation or change of computer system in recent
years have been of great importance.
A clear relationship between company characteristics and accounting
information system design exists where companies belonging to certain
groups have considerably higher level of design and use than other
companies. However, company size may indirectly have effected the
results. From the results concerning the competitive situation (sub
study 1) the following hypothesis was formulated on use of accounting
information systems.
H2

Companies that find competition to be of considerable importance
use accounting information systems to a larger extent, as a means
to control activities, than to companies where competition is
experienced as insignificant.

The hypothesis testing shows that co-variations between use of
accounting information systems and an experienced competitive
situation cannot be statistically confirmed (p-value 0.027). Also design
of accounting information systems as related to competitive situation
shows very weak patterns. However, in sub study 3, when comparing
high and low users of accounting information systems, respectively
(classification performed according to the questionnaire replies in
1990) we can show that high users have increased the use of accounting
information systems between 1990 and 1992 (boom and recession
respectively). There has not been any corresponding change of the use
of accounting information systems among companies classified as low
users. The use of accounting information systems related to the state of
the economy is illustrated in figure 8:3
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Use of
accounting
information
systems

High users

High

Low users

Low
High growth
Figure 8:3

Low recession

State of the
economy

The use of accounting information systems related to state of economy

The reason why low users did not increase their use of accounting
information systems when the state of the economy decreased is the
fact that the systems are not used for control and that these companies
do not have the ability to upgrade the systems. The opposite situation
prevails in companies classified as high users. They use the systems to
facilitate control and they also have the ability to upgrade the systems
to become a still better aid in times of recession.
Characteristics of the manager (sex and age) as related to the
accounting information systems show a rather weak pattern. However,
the following hypothesis was tested regarding the manager's level
of education.
H3 Managers with high formal education use accounting information
systems to a larger extent to control activities than those who
have low formal education.

The hypothesis testing in sub study 2 shows a strong co-variation
between the manager's formal education and use of accounting
information systems (p-value 0.00304). The analysis shows the same
pattern concerning the design of the accounting information systems
and the manager's formal education. The results from sub study 3 also
point in the same direction. From sub studies 2 and 3 it is also evident
that managers with short experience use accounting information
systems to a larger extent as a means to control than others. These are,
however, small differences when experience is related to the design of
accounting information systems.
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Sub study 3 concerns, among other things, how managers use
information and make decisions. The results show a clear pattern,
where managers classified as high users of accounting information
systems collect and use relatively large amounts of information, both
external and internal, in contrast to low users. Differences in use of
information can be related to different ways of making decisions,
where high users of accounting information systems can be described
as more rational than low users. The latter make more intuitive
decisions, especially in connection with frequent decisions.
Leadership concerns, for example managers' task and attitude to
growth. In sub study 1 we found a pattern regarding accounting
information systems and the tasks of managers. Therefore, we
formulated the following hypothesis:
H4 Managers who devote a great part of their time to day-to-day
activities use accounting information systems to a smaller extent
as a means to control activities than to managers who devote
little time to work on day-to-day activities.

We have not been able to support co-variations between use of
accounting information systems and share of working-hours devoted to
day-to-day activities statistically (p-value 0.45). One reason why the
hypothesis cannot be statistically verified is probably that the variable
intended to measure work in day-to-day activity has been created in the
wrong way. However, the results from sub study 3 show a pattern
where accounting information systems have higher design and use in
companies where the manager devotes little time to work in day-to-day
activities
One dimension close to tasks is the managers role profile (see Adizes,
1979). When dividing the managers work into the four roles given by
Adizes, the results from sub study 3 show that companies where the
administrative and entrepreneurial role of the manager have a
minimum share, design and use of accounting information systems are
high. We can also show that managers who focus on production, collect
and use relatively little information. As earlier mentioned, design and
use of accounting information systems are low in the latter case.
Further, we can establish that managers who are high users have a
positive attitude to growth, as opposed to low users who have an
outspoken negative attitude against company growth. Here, control of
activities is pointed out to go against growth.
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The results concerning the structure of the accunting department
show a pattern as to the companies' information technology and
information systems. The analysis in sub study 2 shows that companies
with a high computerisation have accounting information systems with
higher design and use than other companies. Further, the results from
the questionnaire show that companies that integrate accounting with
budgets and calculations, respectively, have higher design and use.
Correlation analysis between company size, computerisation and
integration, respectively, shows that there is a dependence between
variables. This implies that company size may have a certain effect on
the results. Integration can be linked to computerisation in so far as
computerisation involves integration. From sub study 3 we could also
see that the introduction of computer-based systems have been of great
importance to several companies, because it resulted in an upgrade of
accounting information systems, which in turn brought increased use.
We saw a very clear pattern in sub study 1 concerning the relationship
between how the accounting department is organised and
accounting information systems (both design and use). Companies
which used external help to handle accounting had a lower design and
use of accounting information systems than others. Therefore, the
following hypothesis was formulated:
H5 In companies where the work with accounting information
system is carried out internally accounting information systems
are used to control activities to a larger extent than in companies
where external help is engaged.

Based on hypothesis testing, we can ascertain co-variations between
how economy work is organised and the use of accounting information
systems for control purposes (p-value 0.0089). Companies which
internally carry out economy work also use accounting information
systems to a larger extent than others. In sub study 3, co-variations
between accounting information systems and how economy work is
organised were also found.

Conclusions
In the frame of reference, summarised in the research questions and
the analysis model, we assumed from that the design and use of
accounting information systems are the results of the companies'
situations, the structure of the accounting department, and of manager
characteristics. The manager's importance, when it comes to design
and use of accounting information systems, becomes more and more
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evident the the closer we get to the core of the problem. Consequently,
it is appropriate to modify the adopted analysis model and focus
more on the manager.
Companies'situation
Manager
Design and use
of accounting
information
systems
Structure of
accounting
department

Figure 9:1

The modified analysis model

From figure 9:1 one can see that we let the situation of the companies
constitute an outer frame within which managers act. In order to
illustrate more clearly the importance of the impact of individual
factors as to design and use of accounting information systems, the
company's situation will not be without importance. In smaller
companies it may be suitable to try to control or to keep constant the
factors to be found in the outer frame when designing studies. We do
not separate organisation and individual because the model we
recommend will be used when studying small companies. In these, the
organisation and the manager are very much linked together (see
Miller & Toulouse, 1986, Beck&us & Roos, 1985, Bohman & Boter,
1984, and Deeks, 1976). For instance, the results of our study show
that the manager's work style is reflected in the structure of the
accounting department. Therefore, these two main components are
placed within the same frame. When designing accounting information
systems in small companies it is therefore advisable to start from the
individual and his/her work style.
One factor, which according to our results can explain differences in
design and use of accounting information systems, is the way managers
collect and use information. Based on the results from sub study 3, it is
possible to divide managers into two groups depending on to what
extent official and non-official information, respectively, is used with
economic decision-making (figure 9:2).
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Use of official
external/internal
information
High

Low

Use of nonofficial
external/
internal
information

Figure 9:2

X-'

High

Low

"X

The managers' use of official and non-official information.

It should be observed that level of use of information in figure 9:2
refers to what extent new information is collected and used on a
specific decision-making occasion. Both external and internal
information is taken into account. The arrows show that the use of
information changes over time in different ways among managers who
have a high and low level of information usage, respectively. Managers
who have a high use increase their use over time while those who have
a low use decrease.
Our results also show that the decision-making varies among low and
high users respectively. One possible explanation is that there is
connection to differences in the information process, where high users
seek large amount of information. The reason they seek large amount
of information is that they are analytic when making decisions, i.e.
because develop plans for handling information and consider several
alternatives. Information produced by accounting information systems
is suitable for managers with an analytic work style (see Benbasat &
Dexter, 1979). Managers who use relatively little non-official as well
as official information are distinguished by the fact that they are
intuitive when making recurrent decisions. They use rules of thumb,
common sense, and experience from earlier similar situations. As to
unusual decisions there is another pattern since the manager collects
and uses more information in these situations. The reason is that the
decision-making cannot be based on analogies in these situations
because managers' often lack experience from similar situations.
When relating the use of information and decision-making to
managers' level of education a pattern appears. Managers with little
formal education use relatively little external and internal information
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and their decision-making can be characterised as intuitive, while those
with high formal education use considerably more information and
their decision-making is analytic. Moreover, those with high formal
education think that their need for information has increased gradually
which is not the case for those with little formal education.
The fact that differences in the use of information, decision-making
and level of education are mirrored in the design and use of the
accounting information systems can be explained by the structure of
existing accounting information systems. They are based on the
designer's presumption about rationality which suits individuals who
are analytical better than those who are intuitive.
Another starting-point when studying accounting information systems
is to analyse leadership where the managers' tasks are one possible
dimension. In sub study 3 we saw a rather clear pattern when
managers' tasks are related to accounting information systems.
Managers who use a great part of their working time for day-to-day
activities or in the role of a foreman use accounting information
systems as a means of control to a small extent.
Behavioural control is the form of control that is used to induce the
employees to work towards the goal of the company. In behavioural
control managers use their experience and knowledge of the process of
resource transformation (see Ouchi, 1979). If the accounting
information system is used by managers, as a means of making
decisions concerning activities, i.e. it deals with control of activities.
Managers, who have other types of assignments than day-to-day
activities, choose to use output control to a large extent even if they
have a good knowledge of the process of resource transformation
based on experience These managers use accounting information
systems as a means to control both individuals and activities, and
therefore the accounting information systems have a wider field of
application than if behavioural control had been used. This may explain
why this type of manager uses accounting information systems to a
considerably greater extent than others.
Another dimension which can be connected to leadershipstyle is the
managers' attitude to growth. Managers who have a positive attitude to
growth are all high users of accounting information systems. It should
be emphasised that these managers are to be found both in large and
small companies. They have a management style where the
administrative role has got a certain space and therefore there is a
professional element in the leadership (see Flamholtz, 1986).
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When these managers work in small companies they have a work style
that also is suitable when managing large companies. Thus their
leadershipstyle does not have to be changed too much if the company
grows. The opposite goes for managers who have a negative attitude to
growth and who are all low users of accounting information systems.
The administrative element of managers'activities is extremely small.
In order to obtain an overview of the companies it is important to
participate in the day-to-day activities. If the company is allowed to
grow managers fear they may loose control over it, because their work
style is not adapted to managing a large company. The basis of our
study was not necessarily to study the use of accounting information
systems as a means to control small companies. From society's point of
view we can now see the negative effects of managers not using
analytical tools, such as accounting information systems, because
companies which have a potential to grow, as to market and product,
will not do so due to managers' negative attitudes. Therefore, the work
style of the managers is a limitation to development.
To sum up, when starting from the manager, we can see a clear pattern
between the managers' use of information, decision-making, and level
of education, and accounting information systems. Managers who use
little information make intuitive decisions, have a low level of
education and are low users of accounting information systems, while
managers who use large amounts of information, are analytical when
making decisions and have a high level of education, can be
characterised as high users. Further, we can see that the degree of use
can be connected to the type of management and the manager's attitude
to growth (figure 9:4).
Measurement of Behaviour and of Output
Behaviour

Output measurement
Sophisticated design
and use of
accounting
information systems

Positive
Attitude to
growth
Negative

Figure 9:4

Low design and use
of accounting
information systems

The use of accounting information systems connected to attitude
to growth and form of management.
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Figure 9:4 shows that managers who manage by behaviour have a
negative attitude to growth, and use accounting information systems to
a small extent. One field of application (control of individuals) is
automatically dropped when managing by behaviour but the results
also indicate that the use of accounting information systems for other
reasons than to manage employees is small. The opposite is true for
companies where the manager manages by output control, where we
can see that accounting information systems are used both as a means to
direct individuals and activities.
What is the reason for a covariation between the use of external help
for economy work and a low use of accounting information systems?
An important explanation is that the design of accounting information
systems is concentrated on safisfying legal requirements. Legal
requirements concerning the form and contents of accounting, and the
rules of taxation laws, direct the design of the accounting reports.
Consequently, the information is less suitable for control of activities.
Because legal requirements are mirrored in the construction of the
Swedish standardised chart of accounts using it leads to the concepts
used in the reports being unfamiliar to the managers unless there is an
adaptation to the company situation.
Choice of concepts have an impact on the use of accounting
information systems (Johansson, 1989, p 187). It is important to design
reports in such a way that the concepts of the reports correspond to the
users' language. Otherwise, there is an obvious risk that the
information will be of no importance to the users (see Boland, 1979).
Another problem with accounting reports, designed to satisfy legal
requirements, is that they describe the whole entity. Information is
aggregated and presented in an abstract form which does not suit all
users (see Brorström, 1982, p 131). Instead of using aggregated
information, managers seek non-official information (Mintzberg,
1973, p 162). This is verified by our study, where for the companies
included in it, it is common that managers if external aid is used in
accounting, use their own basic data. Another reason why reports are
used to a limited extent when external aid us used, is that the
information is often out of date when it becomes available to the
manager. To summarise we can establish that the form of accounting,
as well as choice of concepts, level of aggregation and the current
interest of the information, reflect the design and use of the accounting
information systems. If accounting is designed in a way that is not
meaningful to the user it does not bring about any development of the
official accounting information system. Partly, managers compensate
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for this by developing their own reports within certain fields (above all
calculations) while other areas remain undeveloped (i.e. budget).
In order to increase the use of accounting information systems in
companies that use external aid for bookkeeping the dialogue between
book-keeping agencies and their clients should be improved. A better
dialogue may result in the use of concepts that are closer to the
activities and in the design of reports on a suitable level of aggregation.
In connection with increased cooperation it is important to consider the
form of information. The advantages of oral over written information
have been emphasised in several studies (see Mintzberg, 1973, p 38).
This should be taken into account in discussions between managers and
book-keeping agencies. To achieve an increased use of accounting
information systems, many oral contacts between managers and
consultants are necessary initially, in order to develop systems, because
communication is probably a necessary condition for managers' having
the opportunity to learn how to interpret (the information contents of
the) reports.
After these measures are taken external aid as to accounting may still
be used but the increased interest in accounting information systems
may also result in the development of internal accounting information
systems. Such a system can be combined with the use of consultants. A
possible solution will be that the consultants do the economy work at
the company site instead of sending basic data to the consultants. An
important advantage with this solution is that systems are available to
the manager, which is a requirement for active use. An other
advantage is that a dialogue between managers and consultants is
facilitated. As a result, there are greater opportunities to use concepts
which contribute to the manager's ability to get a good understanding
of the information in the reports.
A task for future research is to study if an increased support as to
development of accounting information systems from a third party,
will lead to an increased use of accounting information systems by
managers who today are classified as low users. Research should be
directed towards longitudinal studies of a company focussing on the
effects of improved accounting information systems. It is interesting to
measure changes in attitudes to accounting information systems before
and after they have been improved. Then, it is possible to see if
changes in design of accounting information systems together, with
support from the environment, contribute to an increased use or if
managers who are classified as low users will continue chosing not to
use accounting information systems as a means of controlling activities.
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When studying decision-making, we have found that it is advantageous
to divide the information process into official/non-official and
internal/external information respectively. Another task for future
research is to study what type of information will be preferred in
which decision-making situation. This will aid in the design of suitable
systems. This can probably be connected to differences in individuals'
personalities and decision-making style. Individual difference in the use
of information and decision-making should therefore be studied
deeper. To enter deeper into these questions a suitable method could be
(participating) observations.
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Bilaga 1

INTERVJUGUIDE - DELSTUDIE 1

1.

2.

Företagsdata
Företagets namn:
Adress:
Telefon:
Uppgiftslämnare 1 befattning:
anställningstid i företaget (år):
anställningstid i nuvarande befattning (år):
Uppgiftslämnare 2 befattning:
anställningstid i företaget (år):
anställningstid i nuvarande befattning (år):
Företagets ålder:

3.

Företagets antal årsanställda fördelas:
Antal
Företagsledning:
Ekonomifunktion:
Övriga tjänstemän:
Kollektivanställda:

4.

Är företaget familjeägt?
Vilken?
Ingår företaget i någon större koncern?
Till vem?
Är företaget underleverantör?

5.

Företagets huvudsakliga verksamhetsinriktning:
Tillverkningsföretag
Handelsföretag
Tjänsteföretag

6.

Hur upplevs konkurrenssituationen?
Företagets omsättning 1988:
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7.

Ange vad företagsledaren har för olika funktioner?
Tjänstemannafunktion
Arbetsledande funktion
Arbete i löpande verksamhet

8.

Vilken är den högsta skolutbildning som företagsledaren har?

9.

Företagsledarens ålder?

Budgetsystem
10. Upprättas budget? Sedan hur länge?
11. Är rutinen datoriserad?
12. Vilka delbudgeter upprättas?

Hur ofta?

13. Vem upprättar budgeten?
14. Hur distribueras budgeten?
15. Vilka av budgeterna följs upp? Hur ofta?
16. Vem gör uppföljningen?
17. Hur distribueras uppföljningen?

Betydelsen av budgetering.
18. Vad är syftet med budgetering?
19. Vilken betydelse har budgeteringen?
stor vikt, avvikelse leder till analys
mindre vikt, används en del
uppföljning enbart i samband med bokslut

Planering och styrning av likviditeten
20. Görs någon likviditetsplanering?
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21. Hur sker uppföljningen?
uppföljning av saldon
likviditetsplan eller liknande
detaljerad likviditetplan
annan uppföljning
22. Hur är likviditeten i företaget?
Kalkyler
23. Upprättas kalkyler?

Vilka?

Hur ofta?

24. Är rutinen datoriserad?
25. Vem upprättar kalkylerna?
26. Hur följs kalkylerna upp?
27. För vilka typer av beslut används kalkyluppföljningen?
28. Vem gör uppföljningen?
29. Vad anser du att ni har för underlag att sätta priser?
gott
godtagbart,
dåligt
30. Underlaget för att jämföra lönsamhet t ex mellan olika produkter och
olika produktgrupper är
gott
godtagbart
dåligt?
Redovisning
31. Sköts redovisningen av företaget själv eller av en bokföringsbyrå
löpande redovisning
bokslut
annat
32. Vad finns det för motiv till att lämna bort/sköta bokföringen själv
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33. Är rutinen datoriserad?
34. Vilken typ av kontoplan använder företaget?

35. Finns det någon branschkontoplan för er bransch?
36. Använder företaget branschkontoplanen?
37. Vilket är motivet till att företaget använder/inte använder
branschkontoplanen?
38. Vilken omfattning har redovisningssystemet?
extern och intern redovisning integrerat
extern redovisning
två separata system
39. Upprättas några delårsrapporter?
40. Vilka?
41. Hur ofta?
42. Med vilken noggrannhet görs delårsrapporterna?
43. Vem upprättar rapporterna?

44. Till vilka personer distribueras rapporterna?
45. Upprättas några andra typer av rapporter?

Vilka?

46. Med vilken regelbundenhet?

Betydelsen av redovisningsrapporter
47. Hur används rapporterna?
48. Karaktärisera nyttan av ovanstående rapporter?
49. Används rapporterna olika i olika skeden hos ert företag, t ex om det
går bra eller dåligt, när företaget var nystartat?
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50. Kan du med hjälp av redovisningen snabbt se vilka delar som går bra
resp dåligt
51. Anser du att du har ett bra grepp om företagets intäkter,
kostnader, och resultatutveckling?
52. Vilken betydelse har företagets redovisningsbyrå för utvärdering och
analyser av den löpande verksamhetens planering på kort och lång sikt?
53. Vilken roll har företagets revisor?
gran skare
rådgivare
annat
54. I vilken utsträckning anlitar företaget revisorn till ovanstående?
Nyckeltal
55. Vilka nyckeltal beräknas?
56. Hur ofta?
57. Vilka nyckeltal använder företaget?
58. Hur använder ni nyckeltalen?
59. Använder företaget SAFs "Se om ditt företag"?
60. Hur ofta?
61. Vilken betydelse har nyckeltalen för styrningen i företaget?
62. Ange några viktiga nyckeltal för det senaste året.
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Till Företagsledaren

Ekonomisystem i mindre företag
Kunskapen om hur mindre foretag utformar och använder ekonomisystem är begränsad.
För an kunna förstå behovet av information hos olika kategorier av mindre foretag och ge
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FRÅGEFORMULÄR-DELSTUDIE 2
Frågeformuläret berör följande sex omräden
*Företagsuppgifter
*Redovisningssystem
*Budgetsystem
*Kalkylsystem
*Nyckeltal
*Företagsledaren
Om företaget inte berörs av alla områden finns instruktioner i frågeformuläret om vilka
frågor som inte behöver besvaras.

DEL 1. FÖRETAGSUPPGIFTER
1.

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?
*Kryssa endast för ett alternativ.
Tillverkning

O

Byggnadsverksamhet

o

Partihandel

o

Detaljhandel
Hotell och restaurang

o

Samfärdsel
Konsultverksamhet

2.

0

Annan serviceverksamhet

o

Annan verksamhet Vilken?

Hur mänga årsanställda finns i företaget?

EJ

5-9 anställda

o

10-19 anställda

o

20-29 anställda

o

30-39 anställda
40-49 anställda
anställda
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3.

Hur mänga ägare har företaget?

o

1 ägare
2 ägare

4.

o

3-5 ägare

o

Fler än 5 ägare

Ingår företaget I någon koncern?
Ja, företaget är moderbolag

5.

6.

C

Ja, företaget är dotterbolag

o

Nej

Hur gammalt är företaget?

O

Yngre än 2 är

o

2-5 är

o

5-10 är

D

Äldre än 10 är

Hur upplevs konkurrensen?
Mycket stor

O
fl
O
fl
fl

Stor
Varken stor eller liten
Liten
Mycket liten
Ingen
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7.

Vilket konkurrensmedel upplevs som det viktigaste?

EJ

Pris
Kvalitet
Service

o

Reklam
Annat Vilket?

DEL 2. REDOVISNINGSSYSTEM
8.

Vem utför den löpande redovisningen?

o

3
3

Företagsledaren
Anställd
Redovisnings/servicebyrå
Annan Vem?

9.

*Om den löpande redovisningen utförs externt gä till fråga 10.
Om den löpande redovisningen utförs internt vilket är det främsta
motivet?

EJ

Det blir billigare än att anlita servicebyrå
Informationen erhålls snabbare
Bidrar till en bättre förståelse för
redovisningsinformationen

o

Annat motiv Vilket?
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1 0.

*Om den löpande redovisningen utförs Internt gå till fråga 11.
Vilket är det främsta motivet till att den löpande redovisningen
utförs av redovisnings/servicebyrå?

O

Arbetstiden används hellre till andra
arbetsuppgifter

3

Det blir billigare än att anställa någon för att
ta hand om redovisningen

o

Intresset för redovisningen är lågt
Redovisningskunnandet inom företaget är
otillräckligt

O

Annat motiv Vilket?

1 1 . Vem gör bokslutsarbetet?

EJ

Företagsledaren
Anställd
Redovisnings/servicebyrån
Annan Vem?

1 2. Är redovisningsrutinerna datoriserade?

Ja
o

Nej

o

Delvis
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1 3. Mänga mindre företag utgår frän BAS-planen vid uppläggning av
kontoplan. BAS-planen Innehåller 8 olika kontoklasser för
affärsredovisningen. I denna kontoplan finns t ex alla rörelseintäkter
redovisade I kontoklass 3 (dvs konton som har att göra med
rörelseintäkter börjar med kontosiffra 3).
Vilken kontoplan utgår ert företag frän?

o

BAS-planen

o

Annan Vilken?

1 4. I en del branscher har BAS-planen anpassats till branschen.
Finns det någon branschkontoplan som företaget kan använda sig av?

EJ
O

Nej

Gä till fråga 16.

o

Vet ej

Gä till fråga 16.

Ja

1 5. Använder företaget branschkontoplan?

D
D

Ja Vilken?
Nej

1 6 . I vilken utsträckning använder Du redovisningssystemet för att
erhålla Information om kostnader och/eller intäkter fördelat på t ex
olika verksamhetsgrenar eller produktgrupper?

o

Mycket stor

EJ
O
EJ
EJ
EJ

Stor
Varken stor eller liten
Liten
Mycket liten
Ingen
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1 7. Vilka delärsrapporter upprättas?

fl

Ingen Gä till fråga 19

gång/månad 1gång/kvartal 1gång/år Annan periodicitet

D

0

0

0

fl

CI

D

D

0 CI

Resultatrapport

fl

Balansrapport

D

Resultatrapport
/verksamhetsgren etc
Andra rapporter
Vilka?

1 8. I vilken utsträckning används rapporterna som hjälpmedel för
styrning av verksamheten?

D

Mycket stor

•

Stor

E

Varken stor eller liten

E

Liten

o

Mycket liten

o

Ingen

1 9. Hur stor nytta har Du av redovisningsrapporterna?

3

Mycket stor

•

Stor

•

Varken stor eller liten
Liten

•

Mycket liten

3

Ingen

2 0 . VIIken rapport har Du mest nytta av?
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21. Hur väl motsvarar redovisningsrapporterna det
Informationsbehov som finns I företaget?

•

Rapporterna ger mer information än
vad som behövs

•

Rapporterna ger den information som
behövs
Rapporterna ger oss mindre
information än vad som behövs

22. Hur används redovisningsrapporterna?

C
El

Aktivt när lönsamheten är god

•

Används pä samma sätt oaysett

Aktivt när lönsamheten är dålig

lönsamhet
Vet ej

23. Finns det någon skillnad i användning av redovisningsrapporterna
Idag jämfört med när företaget var nystartat?

C
C
O

Mer aktivt i dag

▪

Vet ej
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Mer aktivt vid starten
Ingen skillnad
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2 4. Mänga mindre företag anser sig inte ha något bra grepp om företagets
intäkter och kostnader. Vilket grepp anser Du att ni har?

E

Mycket bra

o

Bra

o

Varken bra eller dåligt

O

Dåligt

1:1

Mycket dåligt

2 5 . Vilken hjälp har ni av redovisnings/servicebyrå?

E

Mycket stor

o

Stor

•

D
fl
fl

Varken stor eller liten
Liten
Mycket liten
Ingen

2 6. Har företagets auktoriserade/godkända revisor någon annan funktion
I företaget än att vara granskare av företagets räkenskaper?

O

Ja Vilken?

fl

Nej
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2 7 . Redovisare talar om olika syften med redovisning. Det är ofta fyra
huvudsyften som förs fram. Vilket syfte anser Du är
vIktIgast?Rangordna dessa efter hur Du värderar dem. Det syfte som
Du tycker är viktigast ges siffran 1 nästa syfte siffran 2 osv.
Att ge upplysningar om företagets resultat och
lönsamhet
Att olika intressenter som myndigheter, långivare och
aktieägare skall kunna kontrollera företaget
Att användas vid den ekonomiska planeringen för att
följa upp budgets och kalkyler
Att tjäna som underlag för beskattning via moms-och
självdeklaration
2 8. Har Du några önskemål beträffande redovisningen som ni inte får
uppfyllda I dag?
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DEL 3. FÖRETAGETS BUDGETSYSTEM
*Om företaget inte använder några budgetrutiner gä till fråga 36.

2 9. Vilka budgeter upprättar företaget och hur är de periodiserade?

månadsvis kvartalsvis

Resultatbudget
Likviditetsbudget
Försäljningsbudget

årsvis Annan periodicitet

0
0
0

0
El
0

0 0
0 0
El El

0
0

0
El

0 D
00

Andra budgeter
Vilka?

3 0. Är budgetrutinerna sammankopplade med redovisningen?

o

Ja

o

Nej

3 1. Är budgetrutinerna datoriserade?

El
0

Ja
Nej

3 2 . Vilka av budgeterna följs upp?

El

Företaget följer ej upp någon budget

gäng/månad 1gäng/kvartal 1gäng/år Annan periodicitet

Resultatbudget

C

13

0 D

Likviditetsbudget

0

0

0

Försäljningsbudget

C

El

0

C
D

0

0

0

El

Andra budgeter
Vilka?

D
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33. Vem utför budgetarbetet?

O

Företagsledaren

fl
D

Anställd
Redovisnings/servicebyrå
Annan Vem?

34. I vilken utsträckning används budgeter som hjälpmedel för styrning
av verksamheten?

fl
fl
D

Mycket stor

•

Liten

fl
fl

Mycket liten

Stor
Varken stor eller liten

Ingen

35. Hur sker planering av likviditeten?

Genom likviditetsbudget eller liknande.
Både in- och utbetalningar
planeras noggrant.

fl

Genom likviditetsbudget eller liknande.
Främst planering av utbetalningar

D

Sker genom uppföljning av saldon på

D

Planering av likviditeten saknas i stort

kassa-, bank-, giro- och checkkonton

sett
36. Har Du några önskemål vad beträffar budgetrutinerna som Inte är
uppfyllda Idag?
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DEL 4. FÖRETAGETS KALKYLSYSTEM
* Om kalkyler Inte upprättas/används I företaget gä till fråga 44.
3 7 . Vilka kalkyler upprättas?

O
O

Projektkalkyler

o

Investeringskalkyler

o

Andra kalkyler

o

Endast i form av förkalkyler (i förväg)

Produktkalkyler

Vilka?

38. Hur upprättas kalkylerna?

O

Endast i form av efterkalkyl
(uppföljning i efterhand)

o

Både i form av för- och efterkalkyler

3 9. Är kalkylerna sammankopplade med redovisningen?
Ja

Nej

0

El

Produktkalkyler
Projektkalkyler
Investeringskalkyler
Andra kalkyler
4 0 . Är kalkylrutInerna datoriserade?

•

Ja

o

Nej
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41. Vem upprättar kalkylerna?

C

Företagsledaren

o

Anställd

o

Redovisnings/servicebyrå

•

Annan person

O

Företagsledaren

Vem?

42. Vem följer upp kalkylerna?

O

Anställd

o

Redovisnings/servicebyrå
Annan person

Vem?

43. I vilken utsträckning används kalkyler som hjälpmedel för styrning
av verksamheten?
o

Mycket stor

•

Stor

O

Varken stor eller liten

O

Liten

C

Mycket liten
Ingen

44. Har Du några önskemål beträffande företagets kalkylrutiner som Inte
är uppfyllda I dag?
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4 5 . Har ni gjort några väsentliga förändringar beträffande användningen
av redovisnings-, budget- och kalkylrutinerna i dag jämfört med när
företaget

var

nystartat?

Redovisningsrutinerna
Budgetrutinerna
Kalkylrutinerna

Ja

Nej

Vet ei

D
D
3

0
0
13

0
O
13

DEL 5. BERÄKNING OCH ANVÄNDNING AV NYCKELTAL
För att få fram hur det kapital som satsats I företaget förräntat sig
under ett är kan vinsten ställas i relation till det egna kapitalet.
Detta är ett exempel pä ett nyckeltal för att få en bild av
avkastningen. Andra nyckeital kan beräknas t ex likviditet och
soliditet

4 6.

Om nyckeltal inte beräknas eller används gä till fråga 48.
Vilka nyckeltal beräknas?

*Flera rutor kan markeras.

fl

Vinstmarginal

D

Avkastning pä eget kapital

fl
fl

Likviditet
Soliditet

D Andra Vilka?
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47. Vilken betydelse har nyckeltalen för planering och styrning av
företagets verksamhet?

C
C
o

Mycket stor
Stor
Varken stor eller liten
Liten

o

Mycket liten
Ingen

48. Har Du beträffande nyckeltal några önskemål som Inte är uppfyllda I
dag?

DEL 6. FÖRETAGSLEDAREN
49. Ange kön och ålder?

D
0

310

Man
Kvinna

0
El
El
0
0

Under 30 är
30 - 40 är
41 - 50 år
51 - 60 är
över 60 är
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5 O. Vilken utbildning har Du?
*Markera den högsta utbildningen.

D
C

Folkskola/grundskola eller motsvarande
Real/folkhögskola, 2-årigt gymnasium eller
motsvarande

o

Minst 3-årigt gymnasium

o

Akademisk utbildning

o

Annan utbildning

51 . Inom vilka yrkesområden har Du din högsta utbildning?

o

Tekniskt

o

Ekonomiskt

o

Annat yrkesområde

52. Hur mänga är har Du varit företagsledare?

I detta företag

år

I andra företag

är

5 3. Försök att uppskatta hur mänga procent av den totala arbetstid som
Du lägger ner på
Arbete med företagets ekonomi
Arbete med ledning och samordning av
företagets verksamhet
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ree,

HÖGSKOLAN I LULE

Handelshögskolan
V

l;

LULEA UNIVERSITY, SWEDE

1E8t,PC, LNIVEMSITET

Till Företagsledaren

För några veckor sedan fick Du en enkät om utformning och användning av
ekonomisystem i mindre företag. Enligt våra noteringar saknas Ditt svar. Dä
undersökningens tillförlitlighet och användbarhet står och faller med antalet svar her vi
-Dig att inom de närmaste dagarna fylla i blanketten och skitka den till oss. I den händelse
den tidigare utsända blanketten förkommit, bifogas en ny och ett nytt svarslcuvert.
Ifall Du sänt iväg blanketten under de senaste dagarna sä ber vi om överseende med
denna påminnelse.
Om Du har frågor angående enkäten kontakta Inger Bergström (tel 0920/914 26) eller
Marie Lurnsden (tel 031/63 14 56).
Med vänliga hälsningar

C/10.4,4e

bler

Marie Lumsden

Inger Bergströ

Doidamid
Handelshögskolan i Göteborg

Doktorand
Högskolan i Lola
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INTERVJUGUIDE - DELSTUDIE 3
Respondenten är
Informationsanvändning - typ av information
Vilka anser Du vara ekonomisystemets främsta användningsområden?
Ange någon ekonomisk rapport som Du ofta använder? Hur? Varför?
Vad lägger Du in i begreppet användning?
Ange någon ekonomisk rapport som Du sällan använder? Varför?
Finns det någon medarbetare som Du ofta konsulterar i samband med
ekonomiska beslut?
Finns det någon annan t ex extern person som Du ofta kontaktar i
samband med ekonomiska beslut (t ex andra företagare, banken, revisor
och familjemedlem)?
Jämför tiden som åtgår till att använda ekonomiska rapporter med tiden
som ägnas åt personliga kontakter i samband med ekonomiska beslut.
Vilket ägnar Du mest tid till?
Uppskatta hur stor del av arbetstiden som åtgår till muntliga aktiviteter
(informellt och formellt "prat")
Uppskatta hur stor del av arbetstiden som åtgår till att läsa eller skriva.
Ge exempel på situationer där Du tycker att minst en av följande typer
av information är särskilt viktig
Rutinmässiga ekonomiska
rapporter
Egentillverkade underlag
som t ex "egna böcker" och
"bra att ha mappar" eller
"lösa noteringar"
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Specialinformation som t ex
uppföljning av budget och
lönsamhetsanalys per
yrodukt
Information i samband med
affärsluncher, kafferaster
och sammanträffande i
korridorer

Bilaga 3

Skatta vikten av ovanstående rutor. Ange på en skala 1-5 där 1 motsvarar
mycket liten nytta/betydelse och 5 mycket stor nytta/betydelse.
Vilken av ovanstående rutor använder Du oftast för inhämtande av
information i samband med återkommande ekonomiska beslut respektive i
samband med sällan förekommande ekonomiska beslut? Exemplifiera
med vad Du menar med återkommande beslut respektive sällan
förekommande.
Tror Du att andra på företaget använder ekonomiska rapporter? Vem?
Vilka rapporter?
Kan Du få en uppfattning om företagets ekonomiska resultat utan att
använda ekonomiska rapporter? På vilka grunder? Hur går det till?
Planerar Du för kommande periods prestationer. I så fall hur? Upprättar
Du någon form av plan och låter sen dina anställda självständigt agera för
att uppnå målet? Om inte hur försöker Du påverka dina anställda för att
nå det önskade målet?
Tror Du att din utbildning har påverkat vilken typ av information du
föredrar? Hur?
Tror Du att din erfarenhet har påverkat vilken typ av information du
föredrar? Hur?
När Du hade mindre erfarenhet av företagsledning såg informationsanvändningen annorlunda ut då? Hur?
Har användningen av ekonomisystemet förändrats jämfört med 1990?
Vad beror eventuella skillnader på?
Företagsledningens roll
Om Du gör en kategorisering av Dina arbetsuppgifter enligt följande:
Arbete i den löpande verksamheten
Utvecklingsarbete tekniskt/ekonomiskt
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Ekonomi
Arbetsledning
Marknads- och kundkontakter
Hur stor andel av din tid ägnar Du då åt respektive arbetsuppgift? Övriga
arbetsuppgifter?
Hur intressanta och stimulerande uppfattar Du att de olika arbetsuppgifterna är? Gör en skattning på en femgradig skala (1-5) där 1 innebär
helt ointressanta medan 5 innebär mycket intressanta.
Arbete i den löpande verksamheten 1

2

3

4

5

Utvecklingsarbete

1

2

3

4

5

Ekonomi

1

2

3

4

5

Arbetsledning

1

2

3

4

5

Marknads- och kundkontakter

1

2

3

4

5

Har arbetsinnehållet förändrats över tiden ? Hur då?
Griper Du ofta själv in i verksamheten för att t ex slutföra ett arbete?
Är Du intresserad av och deltar i skapandet av administrativa rutiner?
Har Du varit inblandad i utformningen av ekonomisystemet?
Hur ofta kommer Du med ideer och förslag om olika typer av
förändringar ayseende verksamheten?
Lyssnar Du mycket på dina anställdas ideer och synpunkter?
Har företaget växt under din tid som företagsledare?
Vilken inställning har du till att låta företaget växa?
Beslutsfattande
Ge exempel på en ekonomisk fråga som Du ofta måste ta ställning till.
Beskriv hur du skapar underlag för beslutet.
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Vilka kontakter tar Du?
Vilken skriftlig information används?
Vilken muntlig information används?
Vilka möjliga handlingsalternativ finns?
Vad överväger Du vid värderingen av handlingsalternativ?
Vad är viktigast?
Vilka personer (interna och externa) deltar i beslutsprocessen?
Hur påverkar hjälpen från ovanstående personer beslutsprocessen?
Får Du tillräcklig information?
Om tillgången på information är stor upplever Du att Du kan fatta bättre
beslut? (Frågan ayser återkommande ekonomiska beslut).
Ge exempel på en stor investering som Du har varit med att genomföra.
När upptäckte Du att investeringen behövdes?
Vad gjorde att Du började att fundera på investeringen?
Beskriv så noga som möjligt hur du skapade underlag för beslutet.
Vilka kontakter togs?
Vilken skriftlig information användes?
Vilken muntlig information används?
Vilka möjliga handlingsalternativ fanns?
Vad övervägde Du vid värderingen av handlingsalternativ?
Vad var viktigast?
Vilka personer (interna och externa) deltog i beslutsprocessen?
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Hur påverkade hjälpen från ovanstående personer beslutsprocessen?
Fick Du tillräcklig information?
Hade beslutet blivit bättre med mer information?
Om tillgången på information är stor upplever Du att Du kan fatta bättre
beslut? (Frågan ayser större ekonomiska beslut)
Organisering av ekonomiarbete
Hur ser ekonomisystemet ut och hur är ekonomiarbetet organiserat?
Ekonomiarbetet handhas i huvudsak internt
Har det alltid funnits internt?
Om det tidigare varit externt. Varför har förändring skett?
När skedde förändringen?
Vem initierade förändringen?
Förändrades utformningen av ekonomisystemet i samband med att ni
själva övertog hanteringen? Hur? Varför?Konsekvenser? Hur blev
resultatet?
Har några stora förändringar skett senare? Vilka ? Varför? Hur blev
utfallet? Ökad/minskad användning?
Ekonomiarbetet handhas i huvudsak externt
Har det alltid funnits externt?
Har ekonomisystemet förändrats? Hur? När? Varför? Konsekvenser? Hur
blev resultatet?
Vem initierade förändringen?
Hur fungerar kommunikationen med redovisningsbyrån?
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Är Du tillfredsställd med ekonomisystemet? Har Du några önskemål om
förändringar? Vilka? Varför? Upplever Du att får tillräckligt stöd från
redovisningsbyrån?
Frågor om företaget
Skatta lönsamheten i ditt företag på skalan 1 -5 där 5 motsvarar mycket
god och 1 mycket otillfredsställande.
1

2

3

4

5

Hur är företagets lönsamhet jämfört med andra liknande företag i
branschen alt konkurrenter? Skatta lönsamheten. Används samma skala
som i föregående fråga där 1 motsvarar mycket sämre och 5 mycket
bättre
1

2

3

4

5

Skatta på en femgradig skala i vilken utsträckning Du upplever
marknaden som osäker där 1 motsvarar inte alls osäker och 5 mycket
osäker.
1

2

3

4

5
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RÅFREKVENSER - DELSTUDIE 2
FRÅGEFORMULÄR
Frågeformuläret berör följande sex områden
*Företagsuppgifter
*Redovisningssystem

*Budgetsystem
*Kalkylsystem
*Nyckeltal
*Företagsledaren

Om företaget inte berörs av alla områden finns instruktioner i frågeformuläret om
vilka frågor som inte behöver besvaras.

DEL 1. FÖRETAGSUPPG1FTER
1.

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?
*Kryssa endast för ett alternativ.
Antal

2.

svar

52

3
C

Byggnadsverksamhet

94

Tillverkning

50

0

Partihandel

60

0

Detaljhandel

12

El

Hotell och restaurang

20

0

Samfärdsel

35

0

Konsultverksamhet

46

0

Annan serviceverksamhet

25

0

Annan verksamhet Vilken?

Hur mänga årsanställda finns i företaget?
Antal svar

1 80

0

132

5-9 anställda

0

10-19 anställda

5 30

20-29 anställda

19

El

30-39 anställda

10

0

40-49 anställda
anställda
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3.

Hur mänga ägare har företaget?
Antal svar
175

0

1 ägare

107

0

2 ägare

88

0

3-5 ägare

19

0

Fler än 5 ägare

5
4.

Ej svar

Ingår företaget I någon koncern?

Antal svar
43

0

Ja, företaget är moderbolag

91

EJ

Ja, företaget är dotterbolag

250 0 Nej
10
5.

Ej svar

Hur gammalt är företaget?
Antal svar
12

0

53

0

2-5 är

58

0

5-10 är

265

0

Äldre än 10 är

6
6.

Yngre än 2år

Ej svar

Hur upplevs konkurrensen?
Antal svar

7.

67

0

Mycket stor

157

0

Stor

114

0

Varken stor eller liten

28

0

Liten

13

0

Mycket liten

7

0

Ingen

8

Ej svar

Vilket konkurrensmedel upplevs som det viktigaste?

Antal svar som angett siffra 1

El

Pris

197

0

Kvalitet

77

0

Service

5

0

Reklam

14

3

Annat Vilket?

103
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DEL 2. REDOVISNINGSSYSTEM
8.

Vem utför den löpande redovisningen?
Antal svar
73El
228

El

Anställd

73

El

Redovisnings/servicebyrå

17

El

Annan Vem?

3
9.

Företagsledaren

Ej svar

*Om den löpande redovisningen utförs externt gä till fråga 10.
Om den löpande redovisningen utförs internt vilket är det främsta
motivet?
Antal svar
76

El

Det blir billigare än att anlita servicebyrå

134

El

Informationen erhålls snabbare

60

0

14

0

Bidrar till en bättre förståelse för
redovisningsinformationen

110
10.

Annat motiv Vilket?

Ej svar

*Om den löpande redovisningen utförs Internt gä till fråga 11.
Vilket är det främsta motivet till att den löpande

redovisningen

utförs av redovisnings/servicebyrå?
Antal svar
33

1:1

Arbetstiden används hellre till andra
arbetsuppgifter

15

1:1

Det blir billigare än att anställa någon för
att ta hand om redovisningen

El
26

I=

Intresset för redovisningen är lågt
Redovisningskunnandet inom företaget är
otillräckligt

2
318

0

Annat motiv Vilket?

Ej svar

321

Bilaga 4

1 1 . Vem gör bokstutsarbetet?
Antal svar
41

0

Företagsledaren

107

0

Anställd

226

0

Redovisnings/servicebyrån

16

0

Annan Vem?

4

Ej svar

1 2. Är redovisningsrutinerna datoriserade?
Antal svar
294 0 Ja
34 0 Nej
60
6

0

Delvis

Ej svar

1 3. Mänga mindre företag utgår frän BAS-planen vid uppläggning av
kontoplan. BAS-planen innehåller 8 olika kontoklasser för
affärsredovisningen. I denna kontoplan finns t ex alla
rörelseintäkter redovisade i kontoklass 3 (dvs konton som har att
göra med rörelseintäkter börjar med kontosiffra 3).
Vilken kontoplan utgår ert företag frän?
Antal svar
314 0 BAS-planen
Annan Vilken?

43

0

37

Ej svar

1 4. I en del branscher har BAS-planen anpassats till branschen.
Finns det någon branschkontoplan som företaget kan använda sig
av?
Antal svar
72 0 Ja
171
118
33

El
El

Nej

Gå till fråga 16.

Vet ej

Gä till fråga 16.

Ej svar

1 5. Använder företaget branschkontoplan?
Antal svar
49

0

Ja Vilken?

123

El

Nej

222

Ej svar
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1 6. I vilken utsträckning använder Du redovisningssystemet för att
erhålla information om kostnader och/eller intäkter fördelat pä t
ex olika verksamhetsgrenar eller produktgrupper?
Antal svar
79

3

Mycket stor

116

0

Stor

81

0

Varken stor eller liten

42

El

Liten

17

0

Mycket liten

42

El

Ingen

17
1 7.

Vilka

Ej svar

delårsrapporter

upprättas?

El

8

Ingen Gå till fråga 19

1 gång/månad 1 gäng/kvartal 1 gång/år

Annan
periodicitet

53

207

3
El

/verksamhetsgren etc 86

Resultatrapport

242

Balansrapport

3 7D ___

29

C
0

El

18

El

1 213

El
0

1
-

C
0

4 El

27

53

0
El

El

14

El
El

4

3 9D ___

Resultatrapport

Andra rapporter
Vilka? kund/ley resk_ 14
Momsrapport

15
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1 8. I vilken utsträckning används rapporterna som hjälpmedel för
styrning av verksamheten?
Antal svar

58

0

Mycket stor

150 0 Stor
109

0

Varken stor eller liten

34 0 Liten
19

El

Mycket liten

24

El

Ingen

1 9. Hur stor nytta har Du av redovisningsrapporterna?
Antal svar

99
180
81

0

Mycket stor

El

Stor

El

Varken stor eller liten

20 El Liten
70

Mycket liten

7 0 Ingen

2 0 . Vilken rapport har

Du mest nytta av?

2 1. Hur väl motsvarar redovisningsrapporterna det
InformatIonsbehov som finns I företaget?
Antal svar

29

El

Rapporterna ger mer information än
vad som behövs

321

0

Rapporterna ger den information som
behövs

32

El

Rapporterna ger oss mindre

information än vad som behövs
12

Ej svar
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22. Hur används redovisningsrapporterna?
Antal svar
8

fl

Aktivt när lönsamheten är god

32

fl

Aktivt när lönsamheten är dålig

330

D

Används på samma sätt oaysett

10

0

14

Ej svar

lönsamhet
Vet ej

23. Finns det någon skillnad i användning av redovisningsrapporterna
Idag jämfört med när företaget var nystartat?
Antal svar
239

D

23

0

Mer aktivt vid starten

74

fl

Ingen skillnad

45

D

Vet ej

13

Ej svar

Mer aktivt i dag

24. Mänga mindre företag anser sig inte ha något bra grepp om
företagets intäkter och kostnader. Vilket grepp anser Du att ni

har?
Antal svar
176

Mycket bra

6

D
D
D

1

fl

8

Ej svar

170
33

25.

fl

Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

%/liken hjälp har ni av redovisnings/servicebyrå?
Antal svar

Mycket stor

111

D
D

87

fl

Varken stor eller liten

32

D

Liten

24

fl

46

74fl
20

Stor

Mycket liten
Ingen

Ej svar
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26.

Har företagets auktoriserade/godkända revisor någon annan
funktion I företaget än att vara granskare av företagets
räkenskaper?
Antal svar
142

0

244

3 Nej

8

27.

Ja Vilken?

Ej svar

Redovisare talar om olika syften med redovisning. Det är ofta fyra
huvudsyften som förs fram. Vilket syfte anser Du är
viktigast?Rangordna dessa efter hur Du värderar dem. Det syfte
som Du tycker är viktigast ges siffran 1 nästa syfte siffran 2 osv.
Antal som svarat 1
277

Att ge upplysningar om företagets resultat och
lönsamhet

7

Att olika intressenter som myndigheter, långivare
och aktieägare skall kunna kontrollera företaget

81

Att användas vid den ekonomiska planeringen för
att följa upp budgets och kalkyler
Att tjäna som underlag för beskattning via moms-

26

och självdeklaration
3
28.

Ej svar

Har Du några önskemål beträffande redovisningen som ni inte får
uppfyllda I dag?
Antal svar
107

Nej

29 Ja
258 Ej svar
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DEL 3. FÖRETAGETS BUDGETSYSTEM
*Om företaget inte använder några budgetrutiner gä till fråga 36.
2 9. Vilka budgeter upprättar företaget och hur är de periodiserade?
kvartalsvis

månadsvis

årsvis Annan
periodicitet

Ingen/ej svar
180

Resultatbudget

263
215
381

Vilka?

113

18

Likviditetsbudget

70

27

Försäljningsbudget

112

9

8

2

o
o

90

74
32

El

2E1

54

40

10
3
D

20

Andra budgeter
384

6

iD

3 0. Är budgetrutinerna sammankopplade med redovisningen?
Antal svar
175 0 Ja
63 0 Nej
156 Ej svar
3 1. Är budgetrutinerna datoriserade?
Antal svar
144 0 Ja
95

0

Nej

155 Ej svar
3 2 . Vilka av budgeterna följs upp?
2

El

Företaget följer ej upp någon budget

1 gäng/månad 1 gång/kvartal 1 gång/år

Ej svar

Annan
periodicitet

on

76

3
3

370

7005

140

0

21E1

1 OD El 5

10

D D2__
El El___1__

180

Resultatbudget

142

267

Likviditetsbudget

216

Försäljningsbudget

4

15E1 :1_15_

Andra budgeter
6

Vilka?__Omkostn.

9

__Personal

_5 D
7 0

iEl
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33.

Vem utför budgetarbetet?
Antal svar

182 0
450
6
0
9
0
152
34.

Företagsledaren
Anställd
Redovisnings/servicebyrå
Annan Vem?
Ej svar

I vilken utsträckning används budgeter som hjälpmedel för
styrning av verksamheten?
Antal svar

37 0
130 0
46 0
22 0
3
0
40
152
35.

Mycket stor
Stor
Varken stor eller liten
Liten
Mycket liten

Ingen
Ej svar

Hur sker planering av likviditeten?
Antal svar

103

0

Genom likviditetsbudget eller
liknande. Både In- och
utbetalningar planeras noggrant.

26

0

Genom likviditetsbudget eller
liknande. Främst planering av
utbetalningar

97

0

Sker genom uppföljning av saldon på
kassa-, bank-, giro- och
checkkonton

15

ID

Planering av likviditeten saknas i
stort sett

153

Ej svar
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3 6 . Har Du några önskemål vad beträffar budgetrutinerna som Inte är
uppfyllda idag?
Antal svar
Ej svar

272

Nej

90

Ja

32

DEL 4. FÖRETAGETS KALKYLSYSTEM
" Om kalkyler Inte upprättas/används I företaget gå till fråga 44.
3 7. Vilka kalkyler upprättas?
Antal svar
Ej svar
267

1270 Produktkalkyler

312

820 Projektkalkyler

328

660 Investeringskalkyler

382

12D

Andra kalkyler

Vilka?

38. Hur upprättas kalkylerna?
Antal svar
540
80

Endast i form av förkalkyler (i förväg)
Endast i form av efterkalkyl
(uppföljning i efterhand)

15113

Både i form av för- och etterkalkyler

181

Ej svar

3 9. Är kalkylerna sammankopplade med redovisningen?
Ja
Produktkalkyler

Nej

Ej svar

46

0

100

0

248

Projektkalkyler

29

0

74

0

291

Investeringskalkyler

23

0

72

0

299

Andra kalkyler

5

0

46

0

343
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40. Är kalkylrutinerna datoriserade?
Antal svar

El
ID

76
138

Ja
Nej

Ej svar

180
41. Vem upprättar kalkylerna?

Antal svar
147 0 Företagsledaren
62 0 Anställd
5 fl Redovisnings/servicebyrå

G

2

Annan person Vem?
Ej svar

178
42. Vem följer upp kalkylerna?
Antal svar

171 0 Företagsledaren
41

fl

1

G

2

fl

Redovisnings/servicebyrå
Annan person Vem?
Ej svar

179
43.

Anställd

I vilken utsträckning används kalkyler som hjälpmedel för
styrning av verksamheten?
Antal svar
30

0

Mycket stor

111

C

Stor

49

0

Varken stor eller liten

14

El

Liten

6

0

Mycket liten

6

fl

Ingen

178

Ej svar

44. Har Du några önskemål beträffande företagets kalkylrutiner som
Inte är uppfyllda I dag?
274 Ej svar
80 Nej
40 Ja
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45. Har ni gjort några väsentliga förändringar beträffande
användningen av redovisnings-, budget- och kalkylrutinerna Idag
Jämfört med när öretaget var nystartat?
Antal svar

Redovisningsrutinerna

2170

98

Budgetrutinerna

1580

113

Kalkylrutinerna

131E3

116

Ej svar

Vet ej

Nej

Ja

D
0
El

22
26
27

El
El
0

57
97
120

DEL 5. BERÄKNING OCH ANVÄNDNING AV NYCKELTAL
För att få fram hur det kapital som satsats I företaget förräntat
sig under ett är kan vinsten ställas i relation till det egna
kapitalet. Detta är ett exempel på ett nyckeltal för att få en bild
av avkastningen. Andra nyckeltal kan beräknas t ex likviditet och
soliditet
46. * Om nyckeltal trite beräknas eller används gå till fråga 48.
Vilka nyckeltal beräknas?

*Flera rutor kan markeras.
Antal svar
130

C

Vinstmarginal

96

0

Avkastning pa eget kapital

115

0

Likviditet

112

0

Soliditet

30

0

Andra Vilka?
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47.

Vilken betydelse har nyckeltalen för planering och styrning av
företagets

verksamhet?
Antal

svar

El

23

Mycket stor

5 70

Stor

56

0

Varken stor eller liten

22

0

Liten

10

0

Mycket liten

1

El

Ingen

225

Ej svar

4 8. Har Du beträffande nyckeltal några önskemål som inte är
uppfyllda i dag?

300 Ej svar
76 Nej
18 Ja

DEL 6. FÖRETAGSLEDAREN
4 9. Ange kön och ålder?
Antal svar

360 0

Man

El Kvinna

20

Antal svar
10 0 Under 30 är

75
174

El
El

30 - 40 är
41 - 50 är

94 0 51 - 60 är

14
5 0.

Ej svar

29

El över 60 är

12

Ej svar

Vilken utbildning har Du?
*Markera den högsta utbildningen.
Antal svar

77

0

Folkskola/grundskola eller motsvarande

97

3

Real/folkhögskola, 2-årigt gymnasium
eller motsvarande

1 04

El

Minst 3-årigt gymnasium

87

0

Akademisk utbildning

16

0

Annan utbildning

13

Ej svar
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51. Inom vilka yrkesområden har Du din högsta utbildning?
Antal svar

159

0

Tekniskt

123

0

Ekonomiskt

60

El

52
52.

53.

Annat yrkesområde
Ej svar

Hur mänga är har Du varit företagsledare?

I detta företag

är

I andra företag

år

Försök att uppskatta hur mänga procent av den totala arbetstid
som Du lägger ner pä
Arbete med företagets ekonomi
Arbete med ledning och samordning av
företagets verksam het
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BERÄKNINGAR VID HYPOTESTESTNING

Delstudie 1 utmynnade i att 5 hypoteser kring användning av ekonomisystem i mindre företag formulerades. I kapitel 6 redogör vi för
resultatet av hypotestestningen. Här redovisas mer i detalj hur värdena
bakom hypotestestningen har framkommit.
Vi använder vid hypotestestningen ett Wilcoxontest i kontingenstabell.
Testet innebär att datamaterialet delas upp i ett antal klasser så att en
kontingenstabell kan skapas (Siegel & Castellan, 1988). Utifrån vårt
datamaterial kan vi t ex bilda en tabell med ayseende på företagsstorlek
och grad av användning (tabell 1).
Företagsstorlek och grad av användning av ekonomisystem.

Tabell 1

Antal anställda
10-19
5-9
Använd- Låg
ning
Hög

20-49

76

24

10

33

48

33

Siffrorna i tabellen anger hur många företag som finns i varje klass.
Om vi dessutom har en 2 x n kontingenstabell med två ordnade klasser,
dvs om antalet klasser på ena hållet är lika med 2 och att klasserna på
andra hållet har en naturlig inbördes ordning, kan vi testa oberoende
med hjälp av ett Wilcoxontest. Antag att vi har en 2 x n kontingenstabell
med ordnade klasser (tabell 2).
Exempel på kontingenstabell med ordnade Masser

Tabell 2

1
A
B

al
bl

2
a2
b2

3
a3
b3

4
a4
ba

n
an
bn

Tot
m
k

Vi kan betrakta detta som två olika stickprov bestående av siffrorna 1,
2, 3.....,n i de proportionerna som tabellen anger dvs stickprov A: Xi,
X2,....Xm respektive stickprov B: Yi, Y2, ...Yk. Antag att vi vill testa
Ho: Ingen skillnad på A och B mot HI: Stickprov A tenderar ligga lägre
i rangordning än B. Alla tänkbara par bildas (XI,Yi) där i=1,...., m,
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och j= 1,....,k och räknar alla där Xi<Y j. Om detta antal är stort tyder
det på att Ho är falsk. Det kan även inträffa att XF-Yj och då kan detta
kompenseras genom att ta med hälften av dessa par. Vi kan nu bilda en
Wilcoxonstatistika. W = antal par där Xi<Yj + 0,5 x antal par där Xi=
Yi.
Vi kan visa att:

E [W] = m k
2

mk
Var [W] = — (m + k + 1)
12
samt att
T—

W - E[W]

approximativt N(0,1)
-‘/Var[W]
om m och k är stora.

Om vi testar på exempelvis 5 70- nivån bör HO förkastas om T> 1.96
Det går även att härleda en enkel formel för W
W =-aj-b1 +

2

(a, + a2
— )1)2 +(a, + a2 + hjb, +....
2
2

Klassificering av data
Vid klassificering av variabeln företagsstorlek har vi använt samma
indelningsgrund som diskuterades i kapitel 6, dvs materialet indelas i tre
storleksgrupper (5-9, 10-19, och 20-49 anställda). Upplevd konkurrens
har vi delat in i tre klasser, mycket stor/stor, varken stor eller liten och
liten /mycket liten eller ingen. Vid klassificering av företagsledarens
utbildning använder vi fyra klasser nämligen folkskola eller liknande,
realskola eller liknande, minst 3 årigt gymnasium och akademisk. Annan
utbildning exkluderas. Den andra företagsledarvariabeln berör arbetstid
åt löpande verksamhet. En indelning i fyra klasser görs beroende på andel
arbetstid som ägnas åt löpande verksamhet. Den femte variabeln som
varit föremål för hypotesprövning är sätt att organisera ekonomiarbete.
Här har en indelning gjorts i tre klasser, nämligen de som utför löpande
redovisning och bokslut internt, de som utför löpande redovisning och
bokslut externt samt de som utför den ena rutinen externt och den andra
internt.
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Prövning av hypoteser
Testsituationen innebär att vi har ett datamaterial bestående av
klassificering ayseende sex egenskaper (företagsstorlek, upplevd
konkurrenssituation, företagsledarens utbildningsnivå, andel arbetstid
som företagsledaren ägnar sig åt löpande verksamhet, sätt att
organisera ekonomiarbete samt användning av ekonomisystem. Totalt
ingår 224 företag, eftersom vi exkluderat företag vars användning har
klassificerats som medel. Vi testar följande nollhypoteser mot
respektive mothypoteser.
Nollhypoteser
1101 Ekonomisystems användning som hjälpmedel för styrning av
verksamheten är oberoende av företagsstorlek.
I102 Ekonomisystems användning som hjälpmedel för styrning av

verksamheten är oberoende av konkurrenssituation.
1103 Ekonomisystems användning som hjälpmedel för styrning av

verksamheten är oberoende av företagsledarens utbildning.
H04 Ekonomisystems användning som hjälpmedel för styrning av

verksamheten är oberoende av den andel av arbetstiden som
företagsledaren ägnar åt löpande verksamhet.
I103 Ekonomisystems användning som hjälpmedel för styrning av

verksamheten är oberoende av företags sätt att organisera
ekonomiarbetet.
Mothypoteser
H1

Ekonomisystem används i högre utsträckning, i större än i mindre
företag, som hjälpmedel för styrning av verksamheten.

H2

I företag med stor upplevd konkurrens används ekonomisystem
som hjälpmedel för styrning av verksamheten i större
utsträckning än i de företag där konkurrensen upplevs som liten.

H3

Företagsledare med hög formell utbildning använder i större
utsträckning ekonomisystem som hjälpmedel för styrning av
verksamheten jämfört med företagsledare med låg formell
utbildning.
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H4

Företagsledare som ägnar stor del av arbetstiden till att delta i den
löpande verksamheten använder ekonomisystem i mindre
utsträckning som hjälpmedel för styrning av verksamheten
jämfört med företagsledare som ägnar liten del till arbete i den
löpande verksamheten.

H5

I företag där ekonomiarbete utförs internt används ekonomisystem i större utsträckning som hjälpmedel för styrning av
verksamheten än i företag där extern hjälp anlitas.

Om alla egenskaper utom användning vore oberoende kan vi utföra fem
oberoende test av hypoteser. Detta antagande anser vi vara alltför starkt
för att kunna antas utan vidare. Vi utnyttjar den bortkastade gruppen,
som består av 170 företag där användningen klassificerats som medel, för
att skatta korrelationskoefficienterna mellan de fem egenskaperna (se
tabell 3).
Tabell 3

Korrelationskoefficienter mellan egenskaperna storlek, konkurrens,
utbildning, arbetstid åt löpande verksamhet och sätt att organisera
ekonomiarbete.
Storlek

Storlek
Konkurrens
Utbildning
Löpande
verksamhet
Sätt att
organisera

Konkurrens

Utbildning

1,0
-0,060
0,070

1,0
-0,007

1,0

0,177
0,343

-0,038
0,056

-0,207
0,197

Löpande
verksamhet

Sätt att
organisera

1,0
0,130

1,0

De framgår av tabellen att sex korrelationer är små så att vi kan bortse
ifrån dem och anta oberoende. Av de övriga fyra är korrelationen mellan
företagsstorlek och organisationssätt för stor för att anta oberoende
medan de tre övriga ligger på gränsen. Vi gör dock även här med, viss
tvekan, ett antagande om oberoende. Om vi testar varje egenskap för sig
erhålls kontingenstabeller med följande tillhörande mått:
W=Wilcoxonstatistikan
T=W normaliserad — approximativt N(0,1)
p= p-värdet, dvs sannolikheten att förkasta en sann nollhypotes
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Tabell 4

Kontingenstabeller för varje egenskap med tillhörande mätt
Antal anställda

Använd-

5-9

10-19

20-49

Låg

76

24

10

Hög

33

48

33

W=89431
T=5.513
p=1.8x10-8

ning

Konkurrenssituation
Mycket
varken/
Liten
stor/stor stor eller m liten/
liten
ingen
Användning

Låg

49

40

17

Hög

69

34

10

W=6966.5
T=2.086
p=0.0185

Företagsledarens utbildning
Folksk. Realsk.
Minst
Alcadem.
el motsv el motsv 3-årigt
utbild
gymn.
Användning

Låg

26

29

23

19

Hög

19

25

32

33

W=6275
T=2.313
p=0.0104

Ande arbetstid som företagsledaren
ägnar ät löpande verksamhet

<26%
Användning

26-50%

51-75%

76-100%

Låg

57

6

14

12

Hög

76

7

15

6

W=5122
T=1.277
p=0.10

Organisationssätt
Internt
Internt/
Externt
externt
Användning

Låg

21

59

27

Hög

58

35

21

W=7858
T=3.703
p=0.00011

För företagsstorlek får vi ett försvinnande litet p-värde, vilket starkt
tyder på ett beroende av användning. Vi kan därför förkasta H01 oaysett
signifikansnivå. De andra p-värdena är också små, särskilt beträffande
organisationssätt, men med tanke på eventuellt beroende kan det vara så
att storlek slår igenom i de andra tabellerna. Det är därför lämpligt att
1 Berälaiingarna i testet bygger på hur hypoteserna är formulerade
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kompensera detta. Ett sätt är då att dela upp varje tabell i tre deltabeller,
en för varje storleksklass, och sedan utföra samma test. En uppdelning
försvagar visserligen testet genom att vi får färre företag i varje tabell
men eftersom vi hade så många företag från början blir resultatet ändå
godtagbart. Vi får då en teststatistika för varje tabell. Egenskaper hos
normalfördelningen gör att vi kan väga samman dessa på följande sätt:
T1, T2, och T3 — approximativt N(0,1)

T=

Ti +

Tabell 5

T2+ T3

app N(0,1)

Konkurrenssituation
Konkurrenssituation
varken/
Liten
Mycket
stor/stor stor eller m liten/
ingen
liten

Användning

Låg

35

27

12

Hög

18

10

5

storlek 5-9 ans(

W1=1302
T2=0.546

Konkurrenssituation
varken/
Liten
Mycket
stor/stor stor eller m liten/
ingen
liten
Användning

Låg

12

10

2

Hög

26

18

3

storlek 10-19 anst

W2=597
T2=0,401

Konkurrenssituation
Liten
Mycket
varken/
stor/stor stor eller m liten/
liten
ingen
Användning

Låg

2

3

3

Hög

25

6

2

storlek 20-49 anst.

W3=205
T3=2.402
T=1.934
p=0.027
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Tabell 6

Företagsledarens utbildning
Företagsledarens utbildning
Akadem.
Folksk. Realsk.
Minst
utbild
el motsv el motsv 3-årigt
gymn.

Användning

Låg

16

22

14

15

Hög

4

7

6

15

5-9 anställda,
W1=1383.5
T1=2.330

Företagsledarens utbildning
Alcadem.
Folksk. Realsk.
Minst
utbild
el motsv el motsv 3-årigt
gymn.
Användning

Låg

7

5

7

4

Hög

12

13

15

6

Företagsledarens utbildning
Minst
Folksk. Realsk.
el motsv el motsv 3-årigt
gymn.
Användning

10-19 anställda,
W2=524
T2=-0.064

Alcadem.
utbild

Låg

3

2

2

0

Hög

3

5

11

12

20-49 anställda,
W3=174.5
T3=2.485
T=2.743
p=0.00304

Tabell 7

Andel arbetstid som företagsledaren ägnar åt löpande verksamhet

Andel arbetstid som företags edaren
ägnar at löpande verksamhet
<26%
Använd-

fling

26-50%

51-75%

76-100%

Låg

32

5

10

12

Hög

20

1

8

3

5-9 anställda,
W1=1038.5
T1=0.785

Andel arbetstid som företagsledaren
ägnar åt löpande verksamhet

<26%
Användning

26-50%

51-75%

76-100%

Låg

17

1

4

0

Hög

31

3

6

3
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Andel arbetstid som företagsledaren
ägnar å löpande verksamhet
<26%
Använd-

fling

26-50%

51-75%

76-100%

Låg

8

0

0

0

Hög

25

3

1

0

20-49 anställda
w3=100
T3=-0.590
T=-0.120
p=0.45

Tabell 8

Organisationssätt
Internt

Användning

Organisationssätt
Externt
Internt/
externt

Låg

11

42

21

Hög

15

13

5

5-9 anställda
W1=1626
T1=2.732

Orenisationssätt
Externt
Internt/
externt

Internt
Använd-

Låg

5

15

4

Hög

19

17

12

fling

10-19 anställda
W2=628
T2=0.621

Organisationssätt
Internt/
Externt
externt

Internt
Använd-

fling

Låg

5

2

2

Hög

24

5

4

20-49 anställda
W3=175
T3=0.812
T=2.405
p=0.00809

Hypotestestningen ger följande p-värden

H1=1,8x10-8
H2=0.027
H3=0.00304
H4=0.45
H5=0.00809
Vi väljer att testa pä 5% signifikansnivå och kan då förkasta H01, 1-103 och
I-105 därför att varje deltest görs på 1% nivån. Däremot är p-värdena för
höga ayseende F102 och 1104 för att kunna förkasta dessa på 1 % nivån.
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TABELLER

Tabell 1

Korrelationer variabler ayseende företagssituation (Spearmans rho)
Ålder

Storlek

Antal

Företagsenhet

ägare
Storlek
Ålder
Antal ägare
Företagsenhet
Upplevd konkurrens

Tabell 2

1,0
0,08
0,02
-0,28
0,10

1,0
-0,11
0,09
-0,05

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Arbete med ekonomi,
ledning och samordning

Ålder

1,0

Utbildningsnivä

Utbildningstyp

Erfarenhet

1,0
-0,12
0,07
0,19
-0,03

1,0
-0,10
-0,02
0,41

1,0
0,12
-0,17

1,0
0,01

1,0

0,10

-0,00

-0,13

-0,02

0,09

Arbete med
ekonomi,
ledning och
samordning

1,0

Korrelationer mellan företagsledarens kön, ålder, utbildningsnivå,
utbildningstyp samt enarenhet och företags situation (Spearmans rho)
Företagsledarens kön

Företagsstorlek
Företags ålder
Antal ägare
Företagsenhet
Upplevd konkurrens

Tabell 4

1,0
0,11

Korrelationer mellan kön, ålder, utbildningsnivå, utbildningstyp,
erfarenhet och tid till arbete med ekonomi, ledning och samordning
(Spearmans rho)
Kön

Tabell 3

1,0
0,08
0,02

Upplevd

konk sit.

Företagsledarens ålder

Utbildnings- Utbildnings- Erfarenhet
nivå
typ

0,05
-0,16
0,01
-0,13
-0,01

0,01
0,20
0,08
0,01
0,01

0,06
-0,02
0,03
-0,06
0,06

-0,02
0,04
-0,04
-0,02
-0,03

0,01
0,30
-0,01
0,09
-0,02

Korrelationer mellan företagsledares arbete med ekonomi, ledning och
samordning samt löpande verksamhet och företags situation (Spearmans
rho)
Arbete med
ekonomi

Företagsstorlek
Företags ålder
Antal ägare
Företagsenhet
Upplevd konkurrens

0,04
-0,01
-0,01
-0,10
0,02

Arbete med
ledning och
samordning

0,12
0,12
-0,08
-0,04
0,01
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-0,16
-0,04
0,01
0,01
-0,02
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Tabell 5

Korrelationer mellan variabler ayseende ekonomifunktionens struktur
(Spearmans rho)
Datoriserad Datori
Datoriredoserade
serade
visning
budgeter kalkyler

Datoriserad
redovisning
Datoriserade
budgeter
Datoriserade
kalkyler

Budget
integrerad
med red

Produktkalkyl
integrerad
med red

Projektkalkyl
integrerad
med red

Sätt att
organism
ekonomiarbete

1,0
0,33

1,0

0,14

0,27

1,0

0,28

0,91

0,30

1,0

0,11

0,23

0,65

0,23

1,0

0,06

0,09

0,44

0,06

0,29

1,0

0,22

0,32

0,17

0,29

0,14

0,00

Budget
integrerad med
redovisning
Produktkalkyler
intergrerade med
redovisning
Projektkalkyler
integrerade med
redovisning
Sätt att organisera
ekonomiarbete

Tabell 6

Korrelationer mellan ekonomifunktionens struktur och företags situation
(Spearmans rho)
Datoriserad
redovisning

Företagsstorlek
Företags ålder
Antal ägare
Företagsenbet
Upplevd konkurrens

Tabell 7

1,0

-0,15
-0,01
0,04
0,18
-0,02

Datoriserade
budgeter

-0,26
0,08
0,10
0,32
0,12

Datoriserade
kalkyler

-0,28
0,08
-0,06
0,12
0,13

Sätt att
organisera
ekonomiarbete

-0,29
0,05
0,09
0,35
0,02

Korrelationer mellan ekonomifunktionens struktur och företagsledaren
(Spearmans rho)
Datoriserad
redovisning

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Arbete med ekonomi
Arbete med ledning och
samordning
Arbete med löpande
verksamhet

Datoriserade
budgeter

Datoriserade
kalkyler

Sätt att
organisera
ekonomiarbete

-0,07
0,04
-0,20
-0,11
-0,06
0,06

-0,06
0,06
-0,18
-0,04
0,07
-0,01

-0,01
0,10
-0,08
0,11
-0,04
-0,04

0,04
0,01
-0,20
-0,07
-0,03
-0,02

0,11

0,17

-0,05

-0,10

0,10

0,11

0,01

0,11
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Tabell 8

Korrelationer mellan verksamhet och företags storlek, ålder, antal
ägare, företagsenhet samt upplevd konkurrenssituation
(Cramérs koefficient)
Storlek Ålder Antal Företags- Upplevd
enhet
konk sit.
ägare
0,19

Verksamhet

Tabell 9

0,17

0,17

Ålder Utbildningsnivå

UtbildErfaren- Arbete
Artete med Arbete i
ningstyp het
med
ledning och löpande
ekonomi samordning verks

Verksamhet 0,15 0,14 0,17

0,23 0,12 0,15 0,15

Verksamhet

Storlek
(antal anst)
5-9
10-19
20-49

Tabell 12
Storlek
(antal anst)
5-9
10-19
20-49

Tabell 13
Storlek
(antal anst)
5-9
10-19
20-49

0,17

Korrelationer mellan verksamhet och ekonomifunktionens struktur
(Cramérs koefficient)
Datoriserad
Datoriserade Datoriserade
redovisning budgeter kalkyler

Tabell 11

0,17

Korrelationer mellan verksamhet och företagsledarens kön, ålder,
utbildningsnivå, utbildningstyp, erfarenhet, arbete med ekonomi, arbete
med ledning och samordning samt arbete i löpande verksamhet
(Cramérs koefficient)
Kön

Tabell 10

0,13

0,12

0,22

0,31

Sätt att organisera
ekonomiarbete
0,19

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
företagsstorlek (procentuell fördelning)
Hög
17,2
27,3
35,4

Utformning
Läg
Medel
65,6
17,2
67,4
5,3
61,0
3,6

Totalt
n=180
n=132
n=82

Hög
39,4
62,1
67,1

Användning
Lag
Medel
32,8
27,8
22,7
15,2
24,4
8,5

Totalt
n=180
n=132
n=82

Fördelning av utformning och användning av budgeter i relation till
företagsstorlek (procentuell fördelning)
Hög
18,3
31,8
54,9

Utformnin g
Lag
Medel
22,8
58,9
24,2
44,0
23,2
21,9

Totalt
n=180
n=132
n=82

Hög
31,1
45,5
62,2

Användning
Medel
Ug
9,4
59,5
13,6
40,9
13,4
24,4

Totalt
n=180
r132
n=82

Fördelning av utformning och användning av kalkyler i relation till
företagsstorlek (procentuell fördelning)
Hög
24,4
45,5
48,8

Utformning
Låg
Medel
65,0
10,6
18,9
35,6
17,1
34,1

Totalt
n=180
n=132
n=82
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Hög
27,8
41,7
43,9

Användning
Medel
Låg
8,3
63,9
16,6
41,7
14,6
41,5

Totalt
n=180
n=132
n=82
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Tabell 14

Verksamhet
Tillverkning
Byggverk.
Partihandel
Detaljhandel
Hotell & res.
Samfärdsel
Konsultv.
Annan serv.
Annan verk

Tabell 15

Verksamhet
Tillverkning
Byggverk.
Partihandel
Detaljhandel
Hotell 8z. res.
Samfärdsel
Konsultv.
Annan serv.
Annan verk

Tabell 16

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
verksamhet (procentuell fördelning)
Hög

Utformning
Medel
Låg

20,2
9,7
42,0
25,0
16,7
30,0
22,9
23,9
36,0

72,3
78,8
54,0
61,7
66,6
45,0
71,4
69,6
40,0

Företagets
ålder
<2år
2-5 är
5-10 är
> 10 är

Hög

Användning
Medel
Låg

n=94
n=52
n=50
n=50
n=12
n=20
n=35
n=46
n=25

59,6
34,6
62,0
61,7
66,7
50,0
37,1
50,0
48,0

25,5
25,0
28,0
20,0
25,0
25,0
45,7
26,1
40,0

14,9
40,4
10,0
18,3
8,3
25,0
17,2
23,9
12,0

Totalt

n=94
n=52
n=50
u=60
r12
r20
n=35
n=46
n=25

Fördelning av utformning och användning av budget i relation till
verksamhet (procentuell fördelning)
Hog

Utformnine
Medel
Låe

28,7
15,4
52,0
40,0
33,3
20,0
22,9
26,1
28,0

25,6
17,3
16,0
21,7
33,3
25,0
31,4
21,7
32,0

45,7
67,3
32,0
38,3
33,4
55,0
45,7
52,2
40,0

Totalt
n=94
n=52
n=50
n=60
n=12
n=20
n=35
n=45
n=25

Hog

Användning
Låg
Medel

51,1
21,2
54,0
53,3
58,4
40,0
34,3
28,2
36,0

11,7
11,5
16,0
10,0
0,0
0,0
17,1
6,5
24,0

37,2
67,3
30,0
36,7
41,6
60,0
48,6
65,3
40,0

Totalt
r94
n=52
n=50
n=50
n=12
n=20
n=35
n=46
n=25

Fördelning av kalkylers utformning och användning i relation till
verksamhet (procentuell fördelning)

Verksamhet
Tillverkning
Byggverk.
Partihandel
Detaljhandel
Hotell & res.
Samfärdsel
Konsultv.
Annan serv.
Annan verk

Tabell 17

7,5
11,5
4,0
13,3
16,7
25,0
5,7
6,5
24,0

Totalt

Hoe

Utformnine
Medel
Li12

56,4
53,8
38,0
16,7
25,0
30,0
25,7
19,6
28,0

16,0
15,4
26,0
11,7
25,0
5,0
8,6
8,7
16,0

27,6
30,8
36,0
71,6
50,0
65,0
65,7
71,7
56,0

Totalt
n=94
n=52
n=50
n=50
n=12
n=20
n=35
n=46
n=25

Hög

Användning
Medel
Låg

53,2
51,9
40,0
15,0
33,3
35,0
28,6
17,4
24,0

16,0
9,6
18,0
10,0
16,7
5,0
5,7
8,7
20,0

30,8
38,5
42,0
75,0
50,0
60,0
65,7
73,9
56,0

Totalt
n=94
n=52
n=50
n=50
n=12
n=20
r35
r-46
n=25

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
företagens alder (procentuell fördelning)
Hog

8,3
30,2
29,3
23,4

Utformnine
Medel
Låg

83,4
58,5
63,8
66,4

8,3
11,3
6,9
10,2

Totalt
n=12
n=53
n=58
n=265
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HÖg,

66,7
67,9
48,3
50,2

Användning
Medel
Låg

33,3
18,9
27,6
29,8

0,0
13,2
24,1
20,0

Totalt
n=12
ri=53

n=58
n=265
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Tabell 18
Företagets
ålder
<2år
2-5 är
5-10 är
> 10 är

Tabell 19
Företagets
ålder
<2år
2-Sår
5-10 är
> 10 är

Tabell 20

Fördelning av utformning och användning av budget i relation till
företagens ålder (procentuell fördelning)
HÖR

25,0
45,3
25,9
29,0

Utformning
Medel
Lite
33,3
41,7
30,2
24,5
29,3
44,8
20,8
50,2

Totalt
Hög
n=12
50,0
n=53
50,9
n=58
31,0
n=265
42,7

Användning
Medel
Låg
16,7
33,3
17,0
32,1
22,4
46,6
8,3
49,0

Totalt
n=12
n=53
i58
n=265

Fördelning av utformning och användning av kalkyler i relation till
företagens ålder (procentuell fördelning)
HÖR

33,3
49,1
32,8
35,5

Utformning
Medel
Lite
25,0
41,7
15,1
35,8
15,5
51,7
14,3
50,2

Totalt
n=12
n=53
n=58
n=265

Hög
41,7
49,0
27,6
35,1

Användning
Medel
Låg
16,6
41,7
7,6
43,4
19,0
53,4
12,1
52,8

Totalt
n=12
n=53
n=58
n=265

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
ägarstruktur (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Agar
struktur
Moderbolag
Dotterbolag
Fristående

Tabell 21

Hog
39,5
34,1
18,4

Medel
53,5
63,7
68,8

Lä2

7,0
2,2
12,8

Totalt
n=43
n=91
n=250

Hög
65,1
72,5
43,2

Tabell 22

Ägarstruktur
Moderbolag
Dotterbolag
Fristående

Låg
20,9
6,6
23,2

Totalt
n=43
n=91
n=250

Fördelning av utformning och användning av budget i relation till
ägarstruktur (procentuell fördelning)
Utformning

Agar
struktur
Moderbolag
Dotterbolag
Fristående

Medel
14,0
20,9
33,6

Hög
39,5
51,6
21,2

Medel
23,3
30,8
21,6

Läg
37,2
17,6
57,2

Användning
Totalt
n=43
n=91
n=250

Hög
51,2
68,1
31,2

Medel
9,3
9,9
12,8

Låg
39,5
22,0
56,0

Totalt
n=43
n=91
n=250

Fördelning av utformning och användning av kalkyler i relation till
ägarstruktur (procentuell fördelning)
Hoe
39,6
51,6
31,2

Utformning
Medel
Låg
11,6
48,8
19,8
28,6
14,0
54,8

Totalt
n=43
n=91
n=250

346

Hög
44,2
47,2
30,8

Användning
Medel
Låg
4,6
51,2
19,8
33,0
11,6
57,6

Totalt
n=43
n=91
n=250
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Tabell 23

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
upplevd konkurrens (procentuell fördelning)

Upplevd
konkurrens
Mycket
stor/stor
Varken eller
Liten/mycket
liten/ingen

Tabell 24
Upplevd
konkurrens
Mycket
stor/stor
Varken eller
Liten/mycket
liten/ineen

Tabell 25
Upplevd
konkurrens
Mycket
stor/stor
Varken eller
Liten/mycket
liten/ingen

Tabell 26

Utformning
Hog

1_12

24,6
22,8

64,7
68,4

10,7
8,8

n=224
n=114

55,8
50,9

25,9
30,7

18,3
18,4

n=224
n=114

27,1

64,6

8,3

n=48

45,8

29,2

25,0

n=48

Tabell 27

Hog

Tabell 28

Man
Kvinna

Hög

Medel

Ilg

Totalt

Utformning
Medel
Lag

Totalt

Hoe

Användning
Medel
Låg

Totalt

34,8
28,1

23,2
22,8

42,0
49,1

n=224
n=114

46,0
41,2

12,9
9,6

41,1
49,2

n=224
n=114

18,7

27,1

54.2

n=48

27,1

12,5

60,4

n=48

Fördelning av utformning och användning av kalkyler i relation till
upplevd konkurrens (procentuell fördelning)
Hog

Utformning
Medel
Lag

Totalt

Hög

Användning
Medel
Låg

Totalt

36,6
36,0

20,5
7,0

42,9
57,0

n=224
n=114

38,8
28,9

13,4
12,3

47,8
58,8

n=224
n=114

39,6

8,3

52,1

n=48

41,7

8,3

50,0

n=48

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
kön (procentuell fördelning)
Hoe
24,4
30,0

Utformning
Medel
Lag
66,1
9,5
65.0
5,0

Totalt
n=360
n=20

Hog
53,3
60,0

Användning
Medel
Låg
27,5
19,2
35,0
5,0

Totalt
n=360
n=20

Fördelning av utformning och användning av budget i relation till kön
(procentuell fördelning)

Kön
Man
Kvinna

Totalt

Fördelning av utformning och användning av budget i relation till
upplevd konkurrens (procentuell fördelning)

Kön
Man
Kvinna

Användning..

Medel

Hög
30,8
30,0

Utformning
Medel
Låg
24,2
45,0
25,0
45.0

Totalt
n=360
n=20

Hög
28,9
30,0

Användning
Medel
Låg
45,3
25,8
45,0
25,0

Totalt
n=360
n=20

Fördelning av utformning och användning av kalkyler i relation till kön
(procentuell fördelning)
Hog
37,5
25,0

Utformning
Medel
Låg
15,0
47,5
15,0
60,0

Totalt
n=360
n=20
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Hög
36,1
40,0

Användning
[Jig
Medel
13,1
50,8
5,0
55,0

Totalt
n=360
n=20
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Tabell 29

Fördelning av utformning och användning av redovisning i relation till
företaglsledarnas ålder (procentuell fördelning)

Företagsledarnas ålder
Under 30 är
30-40 är
41-50 är
51-60 är
över 60 är

Tabell 30

Hög
20,0
21,3
27,0
26,6
13,8

Tabell 31

Hög
20,0
33,3
30,5
31,9
27,6

Tabell 32

Hög
60,0
53,3
52,9
57,4
44,8

Användning
Låg
Medel
30,0
10,0
28,0
18,7
29,9
17,2
25,5
17,1
24,1
31,1

Totalt
n=10
n=75
n=174
n=94
n=29

Utformnin2
Medel
UP
30,0
50,0
25,4
41,3
27,5
42,0
17,0
51,1
20,7
51,7

Totalt
n=10
n=75
n=174
n=94
n=29

Hög
50,0
48,0
42,5
40,4
41,4

Användning
Medel
Låg
10,0
40,0
13,3
38,7
10,9
46,6
11,7
47,9
13,8
44,8

Totalt
n=10
n=75
n=174
n=94
n=29

Fördelning av före agsledarnas ålder i relation till kalkylers utformning
och användning (procentuell fördelning)

Företagsledarnas ålder
Under 30 är
30-40 är
41-50 är
51-60 år
över 60 år

Totalt
n=10
n=75
n=174
n=94
n=29

Fördelning av före agsledamas ålder i relation till budgeters utformning
och användning (procentuell fördelning)

Företagsledarnas alder
Under 30 är
30-40 är
41-50 är
51-60 är
över 60 är

Utform ling
Medel
Låg
70,0
10,0
70,7
8,0
66,1
6,9
61,7
11,7
69,0
17,2

Hög
10,0
38,7
37,9
39,4
27,6

Utformning
Medel
UP,
20,0
70,0
24,0
37,3
12,6
49,5
11,7
48,9
13,8
58,6

Totalt
n=10
n=75
n=174
n=94
n=29

Hög
30,0
41,3
38,5
31,9
24,1

Användning
I _hp
Medel
0,0
70,0
16,0
42,7
11,5
50,0
12,8
55,3
17,2
58,7

Totalt
n=10
n=75
n=174
n=94
n=29

Fördelning av företagsledarnas utbildning i relation till redovisningens
utformning och användning (procentuell fördelning)

Företagsledarnas
utbildning
Hög
Folkskola/
grundskola el
motsv
15,6
Real/folkhögsk
2-årigt gymn.
el motsv
20,6
Minst 3-årigt
gymnasium
31,7
Akademisk
utbildning
29,9
Annan utbildning
18,8

Utformning
Medel
Låg

Totalt

Hög

Användning
Medel
Låg

Totalt

67,5

16,9

n=77

46,8

24,7

28,5

n=77

71,1

8,3

n=97

46,4

32,0

21,6

n=97

60,6

7,7

n=104

52,9

29,8

17,3

n=104

65,5

4,6

n=87

66,7

25,3

8,0

n=87

68,8

12,4

n=16

68,8

18,8

12,4

n=16
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Tabell 33

Fördelning av företagsledarnas utbildning i relation till budgeters
utformning och användning (procentuell fördelning)

Företagsledarnas
utbildning
Hög
Folkskola/
grundskola el
motsv
23,4
Real/folkhögsk
2-årigt gymn.
24,7
el motsv
Minst 3-årigt

gymnasium
Akademisk
utbildning
Annan utbildning

Tabell 34

Akademisk
utbildning
Annan utbildning

Tabell 35

Tabell 36

Totalt

n=77

33,8

6,5

59,7

n=77

22,7

52,6

n=97

38,1

11,3

50,6

n=97

33,7

25,0

41,3

n=104

45,2

13,5

41,3

n=104

40,2

31,0

28,8

n=87

54,0

15,0

31,0

n=87

43,8

25,0

31,2

n=16

50,0

6,3

43,7

n=16

Fördelning av företagsledarnas utbildning i relation till kalkylers
utformning och användning (procentuell fördelning)

40,4

Utformning
La
. g
Medel

Totalt

Användning
Medel
Låg

Hög

Totalt

13,0

55,8

n=77

33,8

7,8

58,4

n=77

18,6

46,3

n=97

36,1

11,3

52,6

197

17,3

42,3

n=104

42,3

15,4

42,3

r104

•

43,7

10,3

46,0

n=87

34,5

16,1

49,4

it87

31,2

12,5

56,3

n=16

31,2

12,5

56,3

n=16

Fördelning av redovisningens utformning och användning i relation till
företagsledarnas utbildningstyp (procentuell fördelning)

Hög

Utformning
Medel
Låg

22,0
35,0
21,7

70,4
61,0
63,3

7,6
4,0
15,0

Totalt

n=159
n=123
n=60

Hög

49,7
65,0
50,0

Användning
Medel
Låg

28,9
25,2
26,7

21,4
9,8
23,3

Totalt

n=159
n=123
n50

Fördelning av budgeters utformning och användning i relation till
företagsledarnas utbildningstyp (procentuell fördelning)

Utbildningstyp
Hög
Teknisk
Ekonomisk
Annat

Användning
Låg
Medel

Hög

63,6

Utbildningstyp
Teknisk
Ekonomisk
Annat

Totalt

13,0

Företagsledarnas
utbildning
Hög
Folkskola/
grundskola el
31,2
motsv
Real/folkhögsk
2-årigt gymn.
el motsv
35,1
Minst 3-årigt

gymnasium

Utformning
Medel
Låg

25,2
42,3
25,0

Utformning
Låg
Medel

27,0
24,4
21,7

47,8
33,3
53,3

Totalt

n=159
n=123
n=60

349

Hög

39,6
54,5
38,3

Användning
I Ap
Medel

13,2
13,0
5,0

47,2
32,5
56,7

Totalt

n=159
n=123
n60
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Tabell 37

Fördelning av kalkylers utformning och användning i relation till
företagsledarnas utbildningstyp (procentuell fördelning)

Utbildningstyp
Hög
Telansk
Ekonomisk
Annat

Tabell 38

50,9
31,7
20,0

Utformning
Medel
Låg

11,3
16,3
16,7

Totalt

37,8
52,0
63,3

n=159
n=123
n=60

Hög

41,5
35,8
30,0

Tabell 39

<3år
3-5 är
6-9 är
10 är eller
mer

Tabell 40

Hög

Medel

Totalt

Låg

Hög

6-9år
10 är eller
mer

n=159
n=123
n=60

Medel

Låg

Totalt

12,5
25,0
36,7

78,1
71,7
55,0

9,4
3,3
8,3

n=32
n60
n=60

59,4
59,3
50,0

28,1
28,2
20,0

12,5
12,5
30,0

n=32
n.-30
n=50

22,6

67,5

9,9

n=221

53,8

27,2

19,0

n=221

Fördelning av företagsledarnas erfarenhet i relation till budgeter
utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Hög

Medel

Låg

34,4
26,7
36,7

31,2
40,0
16,6

34,4
33,3
46,7

30,3

20,8

48,9

Totalt
'

Hög

Medel

Låg

Totalt

n=32
n=50
n=50

50,0
50,0
43,3

15,6
13,3
5,0

34,4
36,7
51,7

n=32
n=50
n=60

n=221

41,2

11,7

47,1

n=221

Fördelning av företagsledarnas erfarenhet i relation till kalkylers
utformning och användning (procentuell fördelning)
Användning

Utformning
Företagsledarnas
erfarenhet
<3 är
3-5 är

Totalt

Användning

Utformning
Företagsledarnas
erfarenhet

41,5
52,8
65,0

17,0
11,4
5,0

Fördelning av företagsledarnas erfarenhet i relation till redovisningens
utformning och användning (procentuell fördelning)
Utformning

Företagsledarnas
erfarenhet
<3 är
3-Sår
6-9 är
10 är eller
mer

Användning
Medel
Låg

Hög

Medel

Låg

Totalt

Hög

Medel

Låg

Totalt

37,5
35,0
35,0

15,6
23,3
11,7

46,9
41,7
53,3

n=32
n60
n=60

40,6
40,0
30,0

12,5
11,7
13,3

46,9
48,3
56,7

n=32
n=50
n=50

38,5

13,5

48,0

n=221

38,0

12,7

49,3

n=221
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Tabell 41

Fördelning av företagsledarnas arbetstid på löpande arbete i relation till
redovisnings utformning och användning (procentuell fördelning)
Utformning

Nedlagd tid i
procent

<26
26-50
51-75
> 75

Tabell 42

Hög

24,7
44,4
8,1
9,4

Medel

67,2
44,4
63,3
81,2

Användning

Lag
8,1
11,2
28,6
9,4

Totalt

n=235
n=27
n=49
n=32

Hög

58,3
51,9
53,1
46,9

<26
26-50
51-75
> 75

Tabell 43

<26
26-50
51-75
> 75

Tabell 44

15,7
18,5
22,4
25,0

Totalt

n=235
r27
n=49
n=32

Hög

31,9
40,8
34,6
15,6

Medel

24,7
11,1
32,7
25,0

Användning

Låg

Totalt

43,4
48,1
32,7
59,4

n=235
n=27
n=49
n=32

Hög

45,1
44,4
51,0
31,2

Medel

11,1
7,4
14,3
9,4

Låg

43,8
48,2
34,7
59,4

Totalt

n=235
n=27
n=49
n=32

Fördelning av företagsledarnas arbetstid på löpande arbete i relation till
kalkylers utformning och användning (procentuell fördelning)
Utformning

Nedlagd tid i
procent

Låg

Fördelning av företagsledarnas arbetstid på löpande arbete i relation till
budgeters utformning och användning (procentuell fördelning)
Utformning

Nedlagd tid i
procent

Medel

26,0
29,6
24,5
28,1

Hög

39,5
51,9
32,7
15,6

Medel

14,5
7,4
20,4
18,8

Användning

Lag
46,0
40,7
46,9
65,6

Totalt

n=235
n=27
n=49
n=32

Hög

38,3
48,1
30,6
31,2

Medel

13,6
11,1
16,3
6,2

Låg

48,1
40,8
53,1
62,6

Totalt

n=235
n=27
n=49
n=32

Fördelning av redovisningens utformning och användning i relation till
datoriserad redovisning (procentuell fördelning)
Utformning

Användning

Datoriserad
redovisning

Ja
Nej
Delvis

Tabell 45

H0,2
28,6
0,0
20,0

6,4
38,2
8,3

Totalt

n=294
n=34
n=60

Hög

59,9
32,4
31,7

Medel

25,5
38,3
35,0

Låg

14,6
29,3
33,3

Totalt

n=294
n=34

n60

Användning

Utformning
Hög

Nej

Lav

Fördelning av budgeters utformning och användning i relation till
datoriserade budgeter (procentuell fördelning)

Datoriserade
budgeter

Ja

Medel

65,0
61,8
71,7

59,7
35,8

Medel

31,9
46,3

Lag
8,4
17,9

Totalt

n=144
n=95
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Hii2

75,7
56,8

Medel

13,9
26,3

Låg

10,4
16,9

Totalt

n=144
n=95
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Tabell 46

Fördelning av kalkylers utformning och användning i relation till
datoriserade kalkyler (procentuell fördelning)

Hög
65,8
67,4

Ja
Nej

Tabell 47

Användning

Utformning

Datoriseracle
kalkyler

Medel
27,6
25,4

Låg
6,6
7,2

Totalt
n=76
n=138

Hög
76,3
59,4

Medel
13,2
27,5

I åg

10,5
13,1

Totalt
n=76
n=138

Fördelning av budgeters utformning och användning i relation till om
budgeters integrering med redovisning (procentuell fördelning)

Ja
Nej

Tabell 48

Hög
54,3
36,5

Tabell 49

Tabell 50

Hög
72,3
68,9

Totalt
n=175
n=63

Hög
74,3
50,8

Medel
16,0
25,4

Låg
9,7
23,8

Totalt
n=175
n=53

Användning

Medel
23,1
26,0

Låg
4,6
5,1

Totalt
n=46
n=100

Hög
81,5
59,7

Medel
15,4
26,9

Låg
3,1
13,4

Totalt
n=46
n=100

Fördelning av redovisningens utformning och användning i relation till
vem som utför den löpande redovisningen (procentuell fördelning)

Flog
16,4
30,7
17,8
5,9

Utformning
Medel
Lag
71,2
12,4
7,0
62,3
65,8
88,2

Totalt
n=73
n=228

Hög
49,4
57,9

n=73
n=17

42,5
53,0

16,4
5,9

Användning
Medel
Låg
30,1
20,5
16,2
25,9
34,2
17,6

23,3
29,4

Totalt
n=73
n=228
n=73
n=17

Fördelning av redovisningens utformning och användning i relation till
vem som upprättar bokslut (procentuell fördelning)

Upprättar
bokslut
Företagsledaren
Anställd
Redovisningsbyrå
Annan

Låg
10,9
15,9

Utformning

Utför löpande
redovisning
Företagsledare
Anställd
Redovisningsbyrå
Annan

Medel
34,8
47,6

Fördelning av produktkalkylers utformning och användning i relation till
produktkalkylers integrering med redovisning (procentuell fördelning)

Kalkyler
integrerade
Ja
Nej

Användning

Utformning

Budgeter
integrerade

Användning

Utformning
Hog
19,5
46,7

Medel
73,2
49,5

Låg
7,3
3,8

Totalt
n=41
n=107

Hög
58,6
70,1

Medel
26,8
24,3

Låg
14,6
5,6

Totalt
n=41
n=107

15,9
12,5

71,7
68,7

12,4
18,8

n=226
n=16

43,8
31,2

31,0
12,5

25,2
56,3

n=226
n=16
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Tabell 51

Fördelning av redovisningens utformning och användning i relation till
vem som utför löpande redovisning (procentuell fördelning)

Utför löpande
redovisning
Internt
Extemt
Annan

Tabell 52

Utformning
Hög
23,6
17,8
5,9

Tabell 53

Tabell 54

Totalt
n=301
n=73
n=17

Hög
53,6
42,5
53,0

Utformning
Hög
33,1
15,9
12,5

Medel
28,0
34,2
17,6

Låg
18,4
23,3
29,4

Totalt
n=301
n=73
n=17

Medel
61,4
71,7
68,7

Lig
5,5
12,4
18,8

Användning
Totalt
n=148
n=226
n=16

Hög
64,3
43,8
31,2

Medel
25,6
31,0
12,5

Låg
10,1
25,2
56,3

Totalt
n=148
n=226
n=16

Fördelning av budgeter utformning och användning i relation till vem
som utför budgetarbete (procentuell fördelning)

Utför
budgetarbete
Företagsledare
Anställd
Redovisningsbyrå
Annan

Låg
9,7
16,4
5,9

Fördelning av redovisningens utformning och användning i relation till
vem som upprättar bokslut (procentuell fördelning)

Upprättar
bokslut
Internt
Externt
Annan

Medel
66,7
65,8
88,2

Användning

Utformning
Hög
48,4
57,8
16,6
55,5

Användning

Medel
36,2
35,6

Låg
15,4
6,6

Totalt
n=182
n=45

Hög
72,0
55,6

Medel
15,9
33,3

Låg
12,1
11,1

Totalt
n=182
n=45

66,7
33,2

16,7
11,3

n=5
n=9

66,7
77,8

16,7
11,1

16,6
11,1

n=6
r9

Fördelning av kalkylers utformning och användning i relation till vem
som upprättar kalkyler (procentuell fördelning)

Uppräuar

Utform ling

Användning

kalkyler
Företagsledare
Anställd
Redovisningsbyrå
Annan

Tabell 55

Hög
67,3
64,5

Medel - Lår!
25,9 --' 6,8
29,0
6,5

20,0
100,0

20,0
0,0

Hög
66,7
59,7

Medel
21,1
29,0

Låg
12,2
11,3

Totalt
n=147
n.2

i'5
12

80,0
100,0

0,0
0,0

20,0
0,0

n=5
n=2

60,0
0,0

Fördelning av kalkylers utformning och användning i relation till vem
som följer upp kalkyler (procentuell fördelning)

Följer upp
kalkyler
Företagsledare
Anställd
Redovisningsbyrå
Annan

Totalt
n=147
n=62

Utformning

Användning

Hög
66,7
68,3

Medel
25,1
24,4

Låg
8,2
7,3

Totalt
n=171
n=41

Hög
67,3
56,1

Medel
23,4
19,5

0,0
100,0

100,0
0,0

0,0
0,0

n=1
n=2

100,0
100,0

0,0
0,0
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Låg
9,3
24,4

Totalt
n=171
n=41

0,0
0,0

rl
n=2
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Tabell 56

Sammanfattning av företags situation i relation till utformning och
användning av ekonomisystemets delar

Företags situation

Storlek
Verksamhet

Aides
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

flög

Låg

Utformning redovisning
20-49 anställda
5-9 anställda
Partihandel
Samfärdsel

2-5år

2-5år

Moderbolag
Liten/mycket liten/ingen

Fristående företag
Mycket stor/stor

Storlek
Verksamhet
Alder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Användning redovisning
20-49 anställda
5-9 anställda
Hotell & restaurang
Byggverksamhet
2-5 är
5-10 är
Dotterbolag
Fristående företag
Mycket stor/stor
Liten/ mycket liten/ingen

Storlek
Verksamhet
Alder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Utformning budgeter
20-49 anställda
5-9 anställda
Partihandel
Byggverksamhet
2-5år
Äldre än 10 år
Dotterbolag
Fristående företag
Mycket stor/stor
Liten/Mycket liten/ingen

Storlek
Verksamhet
Alder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Användning budgeter
20-49 anställda
5-9 anställda
Hotell & restaurang
Byggverksamhet
2-5år
Äldre än 10 år
Dotterbolag
Fristående företag
Mycket stor/stor
Liten/ mycket liten/ingen

Storlek
Verksamhet
Alder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Utformning kalkyler
20-49 anställda
5-9 anställda
Tillverkande företag
Annan service
2-Sår
5 -10 år
Dotterbolag
Fristående företag
Liten/Mycket liten/ingen
Varken stor eller liten

Storlek
Verksamhet
Ålder
Ägarstruktur
Upplevd konkurrenssituation

Användning kalkyler
20-49 anställda
5-9 anställda
Tillverkande företag
Detaljhandel
2-Sår
5 -10 är
Dotterbolag
Fristående företag
Liten/ mycket liten/ingen
Varken stor eller liten
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Tabell 57

Sammanfattning av företagsledarna relaterade till utformning och
användning av ekonomisystemens delar

Företagsledarna

Hög

Läg

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Andel tid till löpande verksamhet

Utformning redovisning
Kvinna
Man
Över 60 är
41-50 är
3-årigt gymnasium
Folkskola/grundskola
Ekonomisk
Annan
6-9år
10 är eller mer
51-75 %
26-50 %

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningtyp
Erfarenhet
Andel tid till löpande verksamhet

Användning redovisning
Kvinna
Man
Över 60 är
Under 30 är
Folkskola/grundskola
Akademisk
Ekonomisk
Annan
6-9 är
<3 är
<26 %
> 75 %

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Andel tid till löpande verksamhet

Utformning budgeter
Man
Man/kvinna
30-40 år
Över 60 år
Akademisk
Folkskola/grundskola
Ekonomisk
Annan
10 är eller mer
6-9 är
> 75 %
26-50 %

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningtyp
Erfarenhet
Andel tid till löpande verksainhete

Användning budgeter
Man
Kvinna
51-60 år
Under 30 är
Akademisk
Folk/grundskola
Ekonomisk
Annan
Mindre än 6 är
6-9 är
> 75 %
51-75 %

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningstyp
Erfarenhet
Andel tid till löpande verksamhet

Utformning kalkyler
Man
Kvinna
51-60 år
Under 30 är
Akademisk
Folk/grundskola
Teknisk
Annan
6-9 är
<3 är
> 75 %
26-50 %

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Utbildningtyp
Erfarenhet
Andel tid till löpande verksamhet

Användning kalkyler
Kvinna
Kvinna
Under 30 år
30-40 är
Folk/grundskola
3-ärigt gymnasium
Teknisk
Annan
6-9 är
<3 är
> 75 %
26-50 %
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Tabell 58

Sammanfattning av ekonomifunktionens struktur i relation till
utformning och användning av ekonomisystemens delar
Låg

Ekonomifunktionens
struktur

Hög

Datorisering redovisning
Utför löpande redovisning
Upprättar bokslut

Ja
Intemt
Internt

Datorisering redovisning
Utför löpande redovisning
Upprättar bokslut

Ja
Internt
Internt

Utformning redovisning

Nej
Extemtl
Externt

Användning redovisning

Delvis
Externt
Extemt
Utformning budgeter

Datorisering budgeter
Integrering redovisning/budget
Utför budgetarbete

Nej
Nej
Företagsledare

Ja
Ja
Anställd

Användning budgeter

Datorisering budgeter
Integrering
Utför budgetarbete

Ja
Ja
Företagsledare

Nej
Nej
Redovisningsbyrå

Utformning kalkyler

Datorisering kalkyler
Integrering med redovisning
Följer upp kalkyler

Nej
Nej
Företagsledare

Nej
Ja
Anställd

Användning kalkyler

Datorisering kalkyler
Integrering
Följer upp kalkyler2

Ja
Ja
Företagsledare

I I externt inkluderas redovisningsbyrå eller annan person
2 Här exkluderas redovisningsbyrå p g a litet antal
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Nej
Nej
Anställd

