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Förord 
Vi vill i detta stycke tacka ett par personer som under uppsatsskrivandets gång har hjälpt oss 
att föra uppsatsen framåt. Ett stort tack till vår handledare Marita Blomkvist som under våra 
handledningar uppvisat ett stort engagemang och intresse för uppsatsen. Tack vare hennes 
konstruktiva kritik och värdefulla råd har uppsatsprocessen förflutit på ett smidigt sätt och 
utan några större motgångar. Vi vill även tacka alla våra respondenter som genom att 
avsätta sin tid har gjort denna uppsats möjlig. 
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Sammanfattning 
Mer än nio av tio svenska företag utgörs av mikroföretag. Dessa företag beskrivs som motorn 
i ekonomin och står i framkant när det gäller utveckling och innovation. Befintlig forskning 
inom användning av redovisningsinformation i mikroföretag visar att redovisningsnormer och 
regler inte är anpassade för mindre företag. Dessutom uppvisar studier inom användning av 
redovisningsinformation inkonsekventa resultat där användningsnivån varierar från studie till 
studie. En förklaring till detta kan vara att studierna inte varit branschjämförande eller att de 
enbart undersökt en bransch. Vi har undersökt användningen av redovisningsinformation 
inom branscherna IT och lantbruk, där ägarna till IT-företagen i tidigare forskning framställs 
som frekventa användare av redovisningsinformation då de är kompetenta och skickliga på att 
hantera bokföringssystem. Lantbruksföretagen har däremot framställts som inkompetenta och 
deras användning av redovisningsinformation som låg. Vårt syfte var att beskriva och 
analysera om och vilken typ av redovisningsinformation och rådgivningstjänster som används 
av mikroföretag inom beslutsfattande. Genom att jämföra de olika branscherna kunde vi 
identifiera vilka bakomliggande faktorer som påverkar användningen av formell redovisning, 
informell redovisning och rådgivning. 

Vi har tillämpat en kvalitativ undersökningsmetod. Litteraturundersökningen har sin grund i 
fem huvudkällor och relaterad forskning till dessa. Datainsamling har skett genom 
besöksintervjuer och genom att granska respondenternas årsredovisningar. Den empiriska 
datainsamlingen består av sex olika mikroföretag jämnt fördelat mellan branscherna IT och 
lantbruk. Resultatet av jämförelsen visar att IT-företagen använder sig av 
redovisningsinformation i begränsad omfattning medan användningen hos lantbruksföretagen 
är betydligt mer omfattande. Våra resultat skiljer sig därmed mot den tidigare forskning som 
har lagt grunden för denna studie. Vi har identifierat bakomliggande faktorer som påverkar 
användningen av redovisningsinformation. Branschtillhörighet påverkar i hög grad 
användningen då behovet av redovisningsinformation är betydligt högre bland 
lantbruksföretagen än hos IT-företagen. Även kompetensen hos ägarna är en viktig faktor i 
sammanhanget. Lantbruksföretagarna hade bättre redovisningskunskaper än IT-företagarna 
och använde därför sin redovisning på ett mer avancerat sätt, till exempel till att göra 
lönsamhetsberäkningar på olika produkter eller inköp. Även användningen av rådgivning 
skiljer sig mellan branscherna. Medan IT-företagen ser rådgivningen som en lösning på ett 
tidskrävande hinder (redovisningen) ser lantbruksföretagen rådgivningen som ett strategiskt 
verktyg för att utveckla sin verksamhet och sig själva. 

Nyckelbegrepp: Redovisningsinformation, bokföringssystem, kognitiva modeller och 
rådgivning 

 

  



Abstract 
More than nine out of ten Swedish companies are micro-enterprises. These companies are 
described as the engine of the economy and are at the forefront of development and 
innovation. Existing research in the use of accounting information in micro-enterprises show 
inconsistent results where the level of use varies from study to study. One explanation for this 
may be that the studies did not compare these micro-enterprises on a like for like basis or only 
examined one industry. We have investigated the use of accounting information in IT and 
agriculture, where the owners of IT companies in previous research is portrayed as competent 
and proficient at managing their accounts. Agricultural companies have however been 
portrayed as somewhat incompetent and lacking in the necessary motivation to make use of 
accounting information. Our objective was to describe and analyze if and what type of 
accounting information and advisory services is being used by owners of micro-businesses in 
decision making. By comparing these various industries we identified the underlying factors 
that affected the use of formal accounting, informal accounting and advisory services. 
 
We have applied a qualitative research method. Our literature review is based on five main 
sources and research related to them. Data was collected through semi-structured personal 
interviews and surveys of respondents' annual reports. The empirical data collection consists 
of six different micro-enterprises evenly divided between IT industries and agriculture. Our 
results shows that IT companies use accounting information to a limited extent while the use 
of accounting information among the agricultural companies are much more extensive. The 
results differ from the previous research that has set the foundation for this study. By 
examining two very different industries, we have been able to identify the underlying factors 
that influence the use of accounting information. The industry greatly affects the use since the 
need for accounting information is significantly higher among agricultural enterprises than in 
IT companies. The competence of the owners is another major factor. The farmers within the 
study had better accounting skills than IT entrepreneurs and therefore used their accounting in 
a more advanced manner. For example to make profitability calculations on different products 
or purchases farmers proved to be more competent than IT entrepreneurs. Even the use of 
advisory services differs between sectors. While IT companies see advisory as a solution to an 
obstacles (financial statements), agricultural enterprises consider advisory services as a 
strategic tool to develop their business and themselves.  
 
Keywords: Accounting information, Accounting information systems, Social control and 
Advisory 
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1 Inledning 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I uppsatsens inledande kapitel introduceras läsaren för en övergripande problembakgrund som 
aktualiserar behovet av mer forskning kring småföretag. Därefter följer en problemdiskussion där 
tidigare forskning kring redovisning inom mikroföretag presenteras och ett outforskat område 
identifieras. Slutligen presenteras uppsatsens problembakgrund, syfte och avgränsningar. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1 Problembakgrund 
Trenden att uppmärksamma mindre företag har enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] (2008) 
varit synlig sedan 70-talet och kan härledas till att de mindre företagen står för en allt större 
del av tillväxten. Entreprenörens roll betraktas idag som en viktig del i att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen i ekonomin (Landström, 2005). I sin rapport menar SCB (2008) att de 
bakomliggande drivkrafterna för den ökade utvecklingen i små och medelstora företag beror 
på ökad global konkurrens, en expanderande tjänstesektor och en ökad teknisk utveckling som 
gynnar småskalig produktion och flexibilitet. Vidare visar rapporten att 99 % av de svenska 
företagen utgörs av små och medelstora företag och av dessa består 92 % av mikroföretag. 
Mikroföretagen står dessutom ut i flera andra mätningar, mätt i lönsamhet placerade sig 
mikroföretagen högst upp med en genomsnittlig vinstmarginal på 5,9 %. Även sett till 
sysselsättningsökning mellan 2004-2008 var mikroföretagen den grupp som bidrog mest i 
ekonomin (ibid.). Mikroföretag klassificeras som företag som sysselsätter mindre än 10 
personer medan företag som sysselsätter mellan 10-49 personer klassificeras som småföretag. 
Medelstora företag sysselsätter i sin tur mellan 50-249 personer (http://ec.europa.eu). Med 
statistiken som underlag råder det inga tvivel om vilken betydelse småföretag och framförallt 
mikroföretag spelar för välfärden i samhället. Det är vanligt att dessa företag kallas för motorn 
i ekonomin på grund av deras förmåga att driva innovation och ekonomisk tillväxt 
(Heenetigala & Armstrong, 2009). Vissa branscher påverkar ekonomin mer än andra, till 
exempel lantbruksbranschen (ibid.) och IT-branschen (Almus & Nerlinger, 1999). Inom EU 
är lantbruksbranschen en viktig del i ekonomin och även små förändringar i företagens 
resultat kan få stora konsekvenser för den ekonomiska välfärden (Argilés & Slof, 2003). 
Lantbruksbranschen sysselsätter enligt den europeiska kommissionen (2011) över tio miljoner 
personer inom EU vilket motsvarar cirka 4,7 % av EU:s arbetskraft. Den totala omsättningen 
inom branschen uppgick under 2010 till 355 miljarder euro. Även IT-branschen spelar en 
viktig roll i ekonomin då den är en källa till nya arbetstillfällen och en viktig drivkraft för 
teknisk förändring och innovation (Almus & Nerlinger, 1999). 
 
I takt med den ökade uppmärksamheten kring entreprenörskap har även forskningen följt 
samma spår. Landström (2005) redogör för att dagens forskning kring entreprenörskap berör 
fler olika discipliner, såsom nationalekonomi, beteendevetenskap och management. 
Redovisning är däremot ett område som Olson, Blomkvist, Dergård och Jönsson (2003) inte 
ansåg vara tillräckligt utforskat i en entreprenöriell kontext. Därefter har ett par studier inom 
området tillkommit, bland annat genom Blomkvist (2004) som undersökte entreprenörers 
delaktighet i att producera företagets årsredovisning. Resultaten visade att entreprenörerna var 
delaktiga i att producera både redovisningstransaktioner och själva årsredovisningen. Genom 
att vara delaktig i bokslutsprocessen fick entreprenören i ett tidigt skede information om det 
ekonomiska utfallet. Resultaten som grundade sig på svenska företag i ett flertal branscher 
motsäger Argiles och Slofs (2003) studie där respondenterna bestod av katalanska lantbrukare 
vars användning och delaktighet i framtagandet av årsredovisningarna var ytterst begränsat.  I 
en norsk studie har Hansen (2005) under flera års tid studerat två entreprenörer och deras 
användning av redovisningsinformation i beslutsfattandet. Resultatet visade att 
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entreprenörerna använder sig av två typer av redovisning; formell redovisning och kognitiva 
redovisningsmodeller. Bägge företagen hade ett antal formella rapporter som fokuserar på 
faktorer som entreprenörerna anser är viktiga för deras verksamhet. Utöver dessa formella 
rapporter hade entreprenörerna som komplement utvecklat egna kognitiva modeller som 
mätte de viktigaste faktorerna i verksamheten. Modellerna var förhållandevis enkla och 
uppbyggda efter täckningsbidrag. De kognitiva modellerna var dessutom centrala i 
beslutsfattande och strategifrågor.  

1.2 Problemdiskussion 
Redovisningen är ett viktigt verktyg såväl i stora företag (Lybaert, 1998) som i småföretag 
(McMahon, 2001; Gooderham, Tobiassen, Döving & Nordhaug, 2004). Redovisning 
förekommer i olika former och kan delas in i kategorierna formell och informell redovisning 
där den formella redovisningen utgörs av årsredovisningar och dess underlag i form av 
löpande bokföring. Informell redovisning utgörs av kognitiva modeller som entreprenören 
själv har utvecklat baserat på sin erfarenhet och som är centralt i beslutsfattandet (Hansen, 
2005). Trots småföretagens betydelse för tillväxt och sysselsättning är de formella rapporterna 
inte anpassade efter de mindre företagens behov (Collis & Jarvis, 2002). Ytterligare 
förespråkare för den formella redovisningens betydelse är Marriott och Marriott (2000) som i 
sin studie visar att ägarna i småföretag är omedvetna om årsredovisningens betydelse. Ett av 
resultaten från studien var att årsredovisningen inte används i beslutsfattandet och att 
utformningen av redovisningen styrs av de lagstadgade krav som företaget måste rapportera 
efter. Ett par år senare publicerade Argilés och Slof (2003) en studie där de undersökte 
katalanska jordbrukares användning av redovisningsinformation. Jordbrukarna delades upp i 
två grupper bestående av de som använde sig av redovisningsinformation vid beslutsfattande 
och de som inte gjorde det. Resultatet visade att den gruppen som fattade sina beslut baserat 
på informationen i redovisningen uppvisade betydligt bättre nyckeltal än den andra gruppen. 
Poppe (ref. i Argilés & Slof, 2003) observerade att även om introduceringen av redovisning 
förbättrade företagets resultat fanns där ett motstånd hos lantbrukarna att införa mer 
redovisning. Detta skiljer sig mot IT-företag där en större kunskap om IT-system medför att 
de använder sitt bokföringssystem bättre och deras hantering av redovisningen blir mer 
omfattande (Laitinen, 2001). Laitinen (2001) menar att IT-företag på många sätt skiljer sig 
från andra småföretag. Vanligtvis har småföretag svårt att ta till sig bokföringssystem på 
grund av att de ofta har liten eller ingen redovisningskunskap inom företaget. I IT-företag har 
ägaren mer kunskap inom IT och kan därför lättare ta till sig ett bokföringssystem och på det 
viset förbättra sin redovisning. 
 
Användningen av bokföringssystem i småföretag sker endast på en låg nivå och programmen 
är sällan professionellt installerade. Detta leder till att de ekonomiska rapporterna blir 
ofullständiga och felaktiga (Marriott & Marriott, 2000; Halabi, Barrett & Dyt, 2010). Marriott 
och Marriotts (2000) studie visade att revisorn inte heller hade rådfrågats om valet av system. 
Samma resultat bekräftades senare av Halabi et al. (2010) som även tog upp behovet av mer 
forskning kring varför småföretagare inte använder sig av bokföringsprogrammens funktioner 
att sammanställa ekonomiska rapporter i större utsträckning. Småföretag är dåliga på att 
använda sig av redovisningsinformation, undantaget teknikföretag där ägaren i regel har hög 
IT-kompetens och utan svårigheter kan hantera den moderna informationsteknologin som ett 
bokföringssystem kräver (Laitinen, 2001). 
 
Flera studier har mer ingående undersökt användningen av redovisningsinformation och 
bokföringssystem och Marriott och Marriotts (2000) resultat visar att de flesta företagen som 
undersöktes använde sig av datoriserade bokföringssystem för att få fram beslutsinformation. 
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Trots att ägarna tog hjälp av relativt sofistikerade verktyg hade de problem med att tyda 
rapporterna som genererades och underlaget användes sällan inom beslutsfattande. Ytterligare 
en viktig slutsats var att redovisningen kunde förbättras genom konsultation och extern 
rådgivning. Halabis et al. (2010) resultat visade att den ekonomiska kunskapen och 
förståelsen bland ägarledda företag var ytterst begränsad. Trots att bokföringssystem fanns 
tillgängliga i nästan samtliga företag som undersöktes var det få som använde dessa för att 
fatta beslut och kontrollera företagets prestationer. Istället användes främst kontoutdrag från 
banken för att kontrollera ekonomin. Revisorn användes främst för att upprätta de lagstadgade 
rapporterna medan ett fåtal sökte ytterligare rådgivning. Tidigare forskning visar att ägarledda 
företag ställer sig kritiska till att söka extern rådgivning. Curran och Blackburn (refererade till 
i Blackburn och Jarvis 2010, s. 12) fastställer att ägarna under tidigt 90-tal präglades av en 
önskan att stå på sina egna ben och inte ville visa några svagheter. Även Marriott och Marriott 
(2000) noterade en motvilja till rådgivningstjänster bland ägarna. Den främsta orsaken var 
rädsla för att dra på sig för höga kostnader för konsultationen. Eftersom tidigare studier visar 
motstridiga resultat om användning och attityd mot externa rådgivningstjänster vill vi 
undersöka mer djupgående hur dessa tjänster används i företaget. Vi vill undersöka hur ägaren 
använder rådgivning och vad den tillför för nytta. 
 
Tidigare studier om användningen av redovisningsinformation, bokföringssystem och 
rådgivning inom beslutsfattande (Marriott & Marriott, 2000; Halabi et al., 2010) har inte varit 
branschspecifika utan resultaten från undersökningarna är baserade på småföretag från flera 
olika branscher. Vi har identifierat två specifika branscher vars användning av 
redovisningsinformation och bokföringssystem har undersökts av olika författare och där 
resultaten visar på stora skillnader i användning. Med utgångspunkt i Laitinens (2001) resultat 
som visar en hög användning av bokföringssystem och redovisning hos IT-företag och 
Argilés och Slofs (2003) studie som visar på en begränsad användning av bokföringssystem 
och redovisningsinformation hos lantbrukare vill vi undersöka om detta stämmer in på den 
svenska kontexten och i så fall vilka bakomliggande faktorer som påverkar användningen?  

1.3 Problemformulering 
Hur använder sig mikroföretag inom lantbruk- och IT-branschen av redovisningsinformation 
och rådgivning som stöd i beslutsfattandet? 

1.4 Syfte 
Vårt övergripande syfte är att söka förståelse och identifiera bakomliggande faktorer inom 
användning av redovisningsinformation bland IT- och lantbruksföretag. Syftet uppnås genom 
att beskriva och analysera vilken typ av formell och informell redovisningsinformation och 
rådgivningstjänster som mikroföretag använder sig av. 
 
Vårt teoretiska bidrag baseras på vår undersökning av den svenska kontexten och den 
forskning som vi framförallt vill bidra till är inom området användning av 
redovisningsinformation och specifikt artiklarna från Marriott och Marriott (2000), Laitinen 
(2001), Argilés och Slof (2003) och Halabi et al. (2010). Vårt praktiska bidrag riktar sig 
främst mot rådgivningsbranschen där revisorerna och redovisningskonsulternas utför en viktig 
funktion för ägarna till mikroföretagen. Med hjälp av våra resultat kan revisionsbyråerna 
anpassa sina rådgivningstjänster efter vilka typer av tjänster som efterfrågas i respektive 
bransch. 
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2 Teoretisk referensram 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I detta kapitel kommer läsaren att introduceras till de begrepp som är av relevans för uppsatsen. 
Begreppen är formell redovisning, informell redovisning och rådgivning. Med den uppdelningen 
som grund inleds kapitlet med en begreppsutveckling som förtydligas med en modell som 
visualiserar hur begreppen påverkar ägarens användning av redovisning och även hur 
informationskällorna interagerar med varandra.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.1 Begreppsutveckling och referensramens struktur 
Redovisningsinformation används i olika utsträckning inom beslutsfattande. Trots att 
bokföringssystem ofta finns att tillgå använder sig mikroföretag sällan av den 
redovisningsinformation som finns tillgänglig (Halabi et al., 2010). För att studera frågan 
kring omfattningen och de bakomliggande faktorerna av mikroföretagens användning av 
redovisningsinformation har vi utvecklat referensramen enligt följande tre nyckelbegrepp; 
användning av formell redovisning, informell redovisning och rådgivning. Vi vill med vår 
begreppsutvecklingsmodell visa (se figur 1) hur våra tre teman hänger samman med varandra 
och hur ägaren använder de olika informationskällorna. 

 
 
Figur 1, Begreppsutvecklingsmodell, egenutvecklad 

Under temat formell redovisning delas avsnitten in efter Marriott och Marriotts (2000) 
huvudbegrepp redovisningsinformation och bokföringssystem och på vilket sätt ägaren 
använder sig av den formella redovisningen. Centrala källor inom detta tema är Laitinen 
(2001) och Argiles och Slof (2003) vars forskning kring lantbruks- och IT-branschen har en 
stark förankring i studiens problem och syfte. Det andra temat, informell redovisning 
presenteras främst av Hansen (2005) och Collier (2005) och kan förklaras som 
egenutvecklade modeller eller sätt att räkna som entreprenörerna tillämpar i beslutsfattandet i 
sina företag. Det tredje temat, rådgivning fokuserar på Svanströms (2008) uppdelning av 
rådgivningstjänster från revisorn vilket innebär operativa och strategiska tjänster som 
tillhandahålls av revisorn. Genom strategisk rådgivning kan revisorn på ett informellt sätt 
påverka entreprenören samtidigt som operativ rådgivning kring löpande bokföring, 
bokföringssystem och rapporter även påverkar den formella redovisningsinformationen. 
Modellens slutpunkt, ägarens användning av redovisning binder samman våra tre teman då 
ägaren använder sig av information från de tre källorna i samband med beslutsfattande. 
Ägarens användning av redovisning förklaras i våra huvudkällor av faktorer som brist på 
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kompetens (Laitinen, 2001; Argilés & Slof, 2003; Halabi et al., 2010) och oprofessionellt 
installerade bokföringssystem (Marriott & Marriott, 2000). 

2.2 Användning av formell redovisning 

2.2.1 Redovisningsinformation 
Användning av redovisning har historiskt sett beskrivits som användbart inom beslutsfattande 
för företag oavsett storlek. Senare studier visar däremot att redovisningsinformation används i 
begränsad omfattning i beslutsfattande bland mikroföretag (Halabi et al., 2010). Användning 
av redovisning från löpande bokföring är viktigt för att uppnå framgång. Ägare till småföretag 
som använder redovisningen i större omfattning uppnår bättre resultat och är mer optimistiska 
kring framtiden (Lybaert, 1998). Enligt Hansen (2005) har redovisning en central plats i 
entreprenörens beslutsfattande. Värdet som ägaren sätter på informationen från de finansiella 
rapporterna beror på ägarens finansiella kunskaper och relationen med deras revisor (Halabi et 
al., 2010). Redovisningsinformationen är en viktig del i beslutsfattande, där den används för 
att bedöma och värdera vilka aktiviteter som ska genomföras och hur de ska genomföras då 
den anger det finansiella utrymme som finns för att genomföra ett beslut, exempelvis vid 
beslut om en investering, val av leverantör och anställning av personal (Dergård, 2006). En 
stor del av den befintliga forskningen inom användning av redovisningsinformation har 
baserat sina studier på flera olika branscher och inte gjort några jämförelser mellan 
branscherna. En av få studier som har beaktat branschtillhörighet i sitt urval är gjord av 
Argilés och Slof (2003) där bakgrunden till ämnesvalet grundade sig i att författarna 
identifierade en brist på forskning kring små och medelstora företags användning och nytta av 
årsredovisningar. En frågeställning som aktualiserade forskningen var ifall årsredovisningen 
bara var en förpliktelse och tjänst till externa intressenter eller ifall den även kunde användas 
som ett verktyg för ägarna i företagen. Resultaten visar att katalanska lantbrukare genom att 
använda sig av årsredovisningen i beslutsfattandet kunde förbättra sin lönsamhet, effektivitet 
och sina resultat. Lantbruksföretagen i studien var till stor del inte tvingade att upprätta 
årsredovisningar enligt spansk lagstiftning och i resultaten betonas även att upprättandet och 
användningen av årsredovisningarna inte bör göras om den förväntade avkastningen blir lägre 
än kostnaden för att producera informationen. Enligt Argilés och Slof (2003) gällde detta ett 
fåtal av de allra minsta företagen som deltog i studien. Resultaten visade dock att majoriteten 
av lantbrukarna sällan var delaktiga i framtagandet av årsredovisningen och att redovisning 
historiskt sett inte betraktas som deras favoritsysselsättning.  Studien inriktade sig enbart på 
lantbrukare men författarna tror att resultaten även går att applicera på andra branscher. 
Ytterligare en branschspecifik undersökning är Laitinens (2001) studie som undersöker fyra 
olika typer av finska IT-företag som befinner sig i varierande faser. Med utgångspunkt att 
småföretag generellt sett är dåliga på att använda sig av redovisningsinformation kommer 
Laitinen (2001) fram till ett motsatt resultat. Tack vare sin tekniska kompetens skiljer sig IT-
företagens ägare från andra branscher då de kan hantera bokföringssystemen väl och därmed 
också använda sig av avancerade redovisningsmodeller, som ABC- och ABM-kalkylering. 
Den grundläggande skillnaden mellan branscherna är därmed IT-kompetensen som enligt 
Laitinen (2001) är förklaringen till varför IT-företagen använder sig av 
redovisningsinformation i en större utsträckning och till en mer avancerad nivå. 
 
Enligt Hansen (2005) anses formella rapporter vara viktigast för verksamheten och därför får 
de också mest uppmärksamhet från entreprenören. Formell redovisning utgörs av de rapporter 
som företaget tar fram och kan vara av mer eller mindre standardiserad karaktär. Exempelvis 
är de månatliga resultatrapporterna till stor del standardiserade och definieras av formella 
redovisningsnormer. De formella rapporterna är de som används i ett system som övervakar 
ett på förhand kända variabler. Om det skulle ske en avvikelse är detta något som granskas 
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närmare. Avviker siffrorna från förväntningarna kan företagaren gå tillbaka och ta reda på 
orsaken (ibid). Ägaren har en viktig roll i att söka och tillgodogöra sig information, denne har 
inte alltid underordnade som kan samla in och bearbeta information. Ägarens lyhördhet för 
information, likaså företagets lyhördhet för information, är en funktion av de personspecifika 
egenskaperna som ägaren till småföretagen har. Ägarens utbildning avgör i stor utsträckning 
till vilken omfattning informationskällor används (Lybaert, 1998). Ju mer utbildning 
entreprenören har desto mer vikt läggs vid detaljerad redovisningsinformation (Holmes & 
Nicholls, 1989).  
 
Resultatet av Halabis et al. (2010) studie visar att de standardiserade redovisningsrapporterna 
sällan används inom beslutsfattande och de företag som använde dem hade nyligen börjat 
göra det. Detta skiljer sig mot den vedertagna uppfattningen att dessa rapporter är användbara 
och stödjer den forskning som ifrågasätter användbarheten för småföretag som inte behöver 
rapportera till externa parter. Under intervjuerna visades exempel på finansiella rapporter och 
vissa respondenter menade att de inte förstod rapporterna medan andra menade att de var för 
svårlästa för att vara användbara. Flertalet ansåg att de finansiella rapporterna inte speglade 
verkligheten utan de var framtagna för skattetjänstemännen, vilket tyder på att siffrorna 
medvetet hålls låga för att minska mängden skatt som måste betalas. Av tio företag sa fem av 
ägarna att de inte framställde interna rapporter som användes inom företaget eftersom de helt 
enkelt inte förstod redovisningsinformation (ibid.). Annan forskning har hittat samband 
mellan användning av redovisning och ökad tillväxt. I Argilés och Slofs (2003) studie var de 
företag i studien som använde sig av redovisningsinformation större än de som inte gjorde det. 
I Sian och Roberts (2009) studie använde mer än hälften av de små och medelstora företagen 
en extern revisor eller redovisningskonsult, främst till att framställa finansiella rapporter, men 
även för att producera skatte- eller momsinformation eller till och med för att sköta 
bokföringssystemet. Majoriteten av ägarna var inte speciellt ekonomiskt medvetna och det var 
få som hade utbildning inom redovisning eller att leda företag. Nästintill samtliga företag i 
studien producerade externa rapporter och även balans- och resultaträkningar baserat på 
framtida intäkter. Vissa gjorde även en kassaflödesbaserad resultaträkning (ibid.). Det kan 
vara stor skillnad på informationen som produceras och på vilken information som faktiskt 
används (Reddaway, Goodman & Graves, 2011). Årsredovisningar och kontoutdrag var i Sian 
och Roberts (2009) studie den viktigaste informationen enligt respondenterna men det visade 
sig att den information som användes mest var avstämningar från banken och 
resultaträkningen. Balansräkningen ansågs ofta vara för komplex och utgjorde därför sällan 
något underlag för beslutsfattande. Årsredovisningarna användes främst för att jämföra 
intäkter och kostnader med föregående perioder eller som en bekräftande funktion. Om sådan 
information skulle användas för beslutsfattande och kontroll behöver den vara aktuell och 
uppdateras oftare. I Collis och Jarvis (2002) studie identifierades tre stycken huvudkällor av 
redovisningsinformation som användes i beslutsfattandet i de småföretagen. Det var intern 
månads- och kvartalsredovisning, kassaflödesinformation och kontoutdrag. Det sista är extern 
kassaflödesinformation som tillhandahålls av banken vilket tillåter ledningen att stämma av 
och övervaka likviditeten i företaget. Det läggs stor vikt vid att kontrollera likvida medel och 
följa upp resultatet för att behålla en bra relation med banken. Även Yströms (2010) studie 
visade att kassaflödet var viktigt då utvecklingen av verksamheten kräver ett inflöde av 
likvida medel. 

2.2.2 Bokföringssystem  
Flertalet författare har under de senaste decennierna undersökt bokföringssystemens betydelse 
för småföretag. En majoritet av studierna pekar på en låg utnyttjandegrad och en stor potential 
att förbättra företagets användande (Marriott & Marriott, 2000; Collis & Jarvis, 2002; Breen, 
Sciulli & Calvert, 2003; McChlery, Godfrey & Meecha, 2005; Halabi et al., 2010). Marriott 
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och Marriotts (2000) studie visade att ägarna i småföretag inte fattar tillförlitliga affärsbeslut i 
situationer när ett bokföringssystem inte finns att tillgå. Småföretagares syn på 
bokföringssystemets främsta uppgifter var enligt Dyt och Halabi (refererad i Halabi et al., 
2010) att identifiera, samla in, processera, rapportera och analysera affärsdata för att kunna 
följa upp verksamhetens prestationer och förbättra verksamhetsprocesser. Laitinen (2001) 
anser att småföretag är dåliga på att utnyttja sin redovisning men att IT-företag tack vare 
ägarnas tekniska färdigheter har lättare för att ta till sig ny teknik och därmed har lättare för 
att använda sig av olika styrningsverktyg baserad på redovisning. Tack vare ägarnas 
kompetens kan IT-företagen utan svårigheter integrera sin verksamhet med 
bokföringssystemet och använda redovisningsinformationen på ett mer sofistikerat sätt i 
beslutsfattandet. Argilés och Slof (2003) har däremot kommit fram till att användningen av 
bokföringssystem är låg bland lantbrukarna och att användningen inte skulle öka om systemen 
skulle vara gratis. 
 
Behovet av att ta kontroll över sin ekonomistyrning kombinerat med förbättrad mjukvara för 
bokföring och kraftfullare datorer verkar vara bakomliggande faktorer till småföretagsägares 
ökade införande av IT (Breen et al., 2003). Däremot visar forskning att bokföringssystemens 
bidrag till beslutsfattande i småföretag fortfarande brister på det strategiska planet (ibid.). För 
att säkerställa bra beslutsfattande anser McMahon och Holmes (1991) att småföretagsägare 
måste vara mer framåt och proaktiva i sin styrning. För att motivera en satsning av det här 
slaget menar Breen et al. (2003) att ägaren måste identifiera olika sätt att använda rapporterna 
för att generera affärsmöjligheter. Tidigare studier har funnit samband mellan användningen 
av bokföringssystem och strategiskt handlande. Smiths (1999) studie visade att ju högre IT-
användning i företaget, desto högre var räntabiliteten på eget kapital och försäljningen per 
anställd. Ytterligare ett incitament för användningen av mer sofistikerade bokföringssystem 
går att koppla till McMahon (2001) som observerade att en ökad tillväxt för småföretagen 
leder till ett större behov av att kontrollera och övervaka ekonomin för att kunna upprätthålla 
tillväxten. Av den observationen drog McMahon (2001) slutsatsen att en förbättrad 
ekonomistyrning och kontroll i växande småföretag kan och ska komma till genom en 
uppgradering av bokföringssystem. De största fördelarna med att implementera ett 
bokföringssystem är förmågan att effektivisera affärsprocesserna och ta kontroll över den 
ekonomiska styrningen av företaget (Breen et al., 2003). Även andra studier har funnit 
liknande resultat, såsom Burgess (refererad i Breen et al., 2003) som rankade ökad effektivitet 
i affärerna och bättre tillgång till information som de två största fördelarna med IT. Salehi, 
Rostami och Mogadam (2010) menar att när ägarna väl erkänner bokföringssystemens bidrag 
kan de åtnjuta fördelen med att kunna strömlinjeforma affärsprocesser, som till exempel 
övervakning av varulagrets förändringar, omsättningsprognoser, materialhantering, analys av 
de anställdas prestationer och utvärdera marknadsvillkor. 
 
För företag som bedriver e-handel finns det ytterligare incitament att införskaffa ett 
bokföringssystem. Faktorer som e-handel, onlineköp samt överföringar av pengar ses som 
huvudskälen till behovet att införskaffa ett bokföringssystem (Ramsey & McCole, 2005). 
Salehi et al. (2010) menar att information som inhämtas från dessa processer kan stödja 
ledningen i beslutsfattandet. Breen et al. (2003) anser att fördelarna med bokföringssystem 
klart överväger nackdelarna och hjälper småföretag att spara både tid och pengar. Dessutom 
finns det idag gott om billiga alternativ även för de allra minsta företagen (ibid.). Om ett 
företag väljer att avstå från att installera och implementera ett lämpligt bokföringssystem 
under en period av tillväxt i verksamheten kan detta leda till sämre prestationer och förlorad 
kontroll för ägaren (Bitner & Powell, 1987).  
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Ägarens beteende, problem med hård- och mjukvara, flaskhalsar och behovet av ett specifikt 
bokföringssystem är faktorer som kan fördröja införandet av ett nytt bokföringssystem (Ismail 
& King, 2007). Tidigare studier av Proudlock (1999) föreslår bristen på tid som den största 
anledningen till att småföretagsägare inte implementerar ett bokföringssystem. Tidsbristen 
beror inte enbart på tiden det tar att sondera marknaden efter ett passande system utan det hör 
även samman med tiden det tar att implementera mjukvaran och mata in den löpande 
bokföringen dagligen. Även kostnaden kan ses som ett hinder. Många småföretagsägare som 
inte har ett bokföringssystem upplever det som en dyr satsning. Det finns även de ägare som 
upplever systemen som komplexa och betungande samt har bristande IT-kunskaper och en 
uppfattning att IT inte tillför verksamheten någon större fördel (ibid.). 
 
Även om förespråkarna för ett större utnyttjande av bokföringssystem är många finns det 
faktorer i småföretag som påverkar införandet av ett nytt system. Hur sofistikerat ett 
bokföringssystem ska vara underordnas vikten av att ägaren förstår vad systemet kan göra, 
vilken output som kan produceras och hur informationen kan användas. Införandet av 
avancerade system som ägaren varken förstår eller stödjer, kommer med hög sannolikhet leda 
till ett misslyckande (Perren, Berry & Partridge, 1998). Trots det upplevda motståndet mot 
införandet av ny teknik visade Sian och Roberts (2009) studie att nästan samtliga små 
ägarledda företag i deras studie producerade redovisningsrapporter med hjälp av ett 
bokföringssystem. Samtidigt visade resultaten på varierade ekonomikunskaper och flera av 
ägarna förlitade sig på revisorns hjälp att ta fram och tolka rapporterna. Informationen som 
genererades upplevdes som komplex och svårtolkad. Resultaten överensstämmer med de som 
Breen et al. (2003) kom fram till där respondenterna främst utnyttjade sina bokföringssystem 
för operativa ändamål snarare än strategiska.  
 
Flertalet studier föreslår dock lösningar som kan leda till att fler småföretagsägare 
implementerar ett bokföringssystem. Breen et al. (2003) föreslår ett koncept som tillämpas i 
Australien där bokföringssystem är avdragsgilla på skatten för småföretagare. En stor andel av 
studierna inom området ser revisorn som en lösning på problemet (Marriott & Marriott, 2000; 
Breen et al., 2004; Ismail & King, 2007; Heneetegala & Armstrong, 2009). Marriott och 
Marriotts (2000) studie visade att i de fallen där företagen själva tog fram sina interna 
rapporter blev dessa ofta inkorrekta och ofullständiga. Bokföringssystemen var inte 
professionellt installerade och rådgivning från revisorn angående val av system och systemets 
lämplighet för verksamheten förekom inte. Resultatet blev att bokföringssystemen inte kunde 
generera de rapporter som krävdes för en bra ekonomisk styrning. Marriott och Marriott 
(2000) drar slutsatsen att dessa problem beror på ägarnas bristande kunskaper och anser att 
revisorn kan spela en viktig roll i att utbilda ägarna och förse dessa med rådgivning kring 
ekonomistyrning och därmed också val av ett lämpligt bokföringssystem. 

2.3 Användning av informell redovisning 

2.3.1 Kognitiva modeller  
Förutom att redovisningen används till de formella rapporterna, används den också omedvetet 
till att skapa kognitiva redovisningsmodeller (Hansen, 2005). Den viktigaste informationen 
som används av ägarna samlas in intuitivt och formella rapporter används inte på en daglig 
basis (Nayak & Greenfield, 1994). Entreprenörerna i Hansens (2005) studie hade utvecklat ett 
koncept som de relaterade operativ information till. När de fick konkreta upplysningar om 
nyckelvariabler i verksamheten omvandlas dessa till ekonomiska begrepp. Hos den ena 
entreprenören som var fiskare var ett ton torsk ett intressant mått då det fick ekonomiska 
konsekvenser, det har historiskt sett fått ett visst täckningsbidrag och den ökade volymen gör 
att det finns fler enheter att fördela de fasta kostnaderna på. En annan förklaring till varför 
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modellerna används kan vara för att de har visat sig fungera i praktiken. I bägge företagen i 
studien visade det sig att det fanns ett visst samband mellan de kognitiva modellerna och de 
interna kortsiktiga rapporterna. Fokus i de kognitiva modellerna ligger på det som 
entreprenören tycker är intressant och/eller det som de kan påverka. Modellerna är 
huvudsakligen baserade på en bidragstankegång. När entreprenören får reda på omsättningen 
vet denne av erfarenhet vad resultatet blir. Den genomgående tanken är att de fasta 
kostnaderna finns där och att om omsättningen ökar, ökar också resultatet (ibid.). 
 
Den kognitiva redovisningen finns i huvudet på entreprenören, det är en kognitiv 
redovisningsmodell som visar vilka variabler som är viktiga och påverkbara. Erfarenhet och 
reflektion är viktigt för att kunna utveckla sådana modeller (Hansen 2005). Även i Colliers 
(2005) studie konstruerade ägaren sin egen redovisningsmodell som hjälpte denne att förenkla 
och avgränsa verkligheten. Detta samtidigt som modellen fokuserar på de aspekter som är 
betydelsefulla för att styra verksamheten. Enligt Nayak och Greenfield (1994) används 
modellerna också för att följa upp det som har skett, till exempel vad som har gått fel och 
varför. De kognitiva modellerna är skräddarsydda till företaget, de är en modell över 
entreprenörens samlade erfarenheter och insikter. Eftersom dessa rapporter inte finns på något 
papper kan entreprenören ändra och justera dem efter hand (Hansen, 2005). I Hansens (2005) 
studie jobbar bägge entreprenörerna med ord. De håller sig uppdaterade genom samtal och de 
styr genom att prata med människor. Social styrning har större betydelse än formaliserad för 
att styra den löpande verksamheten (Collier, 2005). Redovisningen är viktig för entreprenörer 
och i dessa företag eftersom det är en del av den vardagliga dialogen. Dels diskuteras de 
formella rapporterna och dels kommer de kognitiva redovisningsmodellerna till användning 
genom att entreprenören, och andra ledare, relaterar verkliga händelser till ekonomiska 
begrepp. Detta händer när informationen jämförs i förhållande till vad som är viktiga faktorer 
för verksamheten (Hansen, 2005).  
 
I Colliers (2005) studie gav samtal entreprenören information som användes för att uppdatera 
modellen. Modellen användes i sin tur för att driva strategin i företaget som förmedlades 
genom ytterligare samtal. De kognitiva redovisningsmodellerna är därför inte något som bara 
hör hemma i huvudet på entreprenören, de formas över tid i den dagliga sociala interaktionen 
(ibid.). Modellerna består av element och variabler som entreprenören enkelt kan förklara i 
samtal och diskussioner. Den aktiva användningen av redovisningen bidrar till att signalera 
vad som är viktigt och vad som bör göras. Redovisningen blir på det viset ett sätt att 
operationalisera de värden som ledaren önskar ska gälla (Hansen, 2005).   
 
Beslut fattas på basis av två olika grunder; Intuition och analys (Inbar et al., 2010). Intuition 
är ett begrepp med flertalet definitioner. Salas, Rosen och DiazGranados (2010) ser på 
intuition likt en känsla kopplad till undermedvetna tankeprocesser baserade på tidigare 
händelser. Inbars et al. (2010) syn på intuition är beslut som fattas på subjektiva grunder och 
utan ansträngning. Analytiska beslut skiljer sig mot de intuitiva på det viset att de präglas av 
objektivitet, regelstyrning och stegvisa processer (ibid.). Hansen (2005) är skeptisk till att 
skilja på det som är intuition och det som är analytiskt. Modeller som över tid visar sig 
fungera till både uppföljning av existerande verksamhet och till värdering av nya möjligheter 
består enligt Hansen (2005) av något annat än en subjektiv magkänsla. Även om begreppen 
enligt definitionerna framstår som varandras motsatser finns det flera forskare som hävdar att 
så inte är fallet. Trots olikheterna är analys och intuition inte ömsesidigt uteslutande. Vid 
analys av olika handlingsalternativ vid ett beslut kan beslutet baseras på ägarens intuition av 
konsekvenserna för respektive val (van Cauwenbergh, Durnick, Martens, Laveren & Bogaert, 
1996). Bergström och Lumsdens (1993) studie om småföretags ekonomistyrning visar att 
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intuition förekommer frekvent i beslutsfattandet. Besluten beskrivs som informella och 
baseras till stor del på magkänsla och erfarenhet och till mindre del på utvärdering och analys. 
Halabi et al. (2010) förklarar den intuitiva dominansen med att småföretag saknar externa 
intressenter och ägaren behöver inte legitimera sitt handlande för någon annan.  

2.4 Användning av rådgivning 
Småföretags ledningsgrupper är sällan kompletta och detta kan leda till bristande kunskap 
inom redovisning och ekonomisk styrning (Horwitz & Kolodny, 1982; Gooderham et al., 
2004). Svanström (2008) klassificerar rådgivningstjänsterna som antingen operativa eller 
strategiska, se tabell 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1, Karaktäristika för rådgivningstjänster, inspirerad av Hjalmarsson och Johansson (2003). 
  
Klassificeringen grundar sig i vilka typer av rådgivning som kan hänföras till revisorns 
kärnkompetens. Svanström (2008) menar att de operativa tjänsterna kan hänföras till 
aktiviteter som naturligt sammanfaller med revisionen och utgörs av rådgivning inom 
redovisning och beskattning. Strategiska tjänster kännetecknas däremot av en subjektiv 
karaktär där informationen som förmedlas är beroende av relationen mellan rådgivaren och 
klienten. Det finns ingen tydlig källa där revisorns kunskap och information inhämtas och 
kunskapsöverföringen blir ”tyst” och information och kunskaper som tidigare varit okända 
kan utvecklas (Hjalmarsson & Johansson, 2003). Konkreta exempel på strategiska 
rådgivningstjänster är företagsutveckling, företagsanalys, företagsvärdering, finansiell analys, 
strategisk planering, IT, investeringsråd, installation och implementering av mjuk- och 
hårdvara och personalplanering (Elliot & Pallais, refererat i Svanström, 2008). I tabell 1 
gestaltas skillnaderna mellan operativa och strategiska rådgivningstjänster. 
 
Svanström (2004) anser att rådgivningen är tämligen omfattande rörande de operativa bitarna 
vilket senare bekräftades i Svanström och Sundgrens (2011) studie som visade att majoriteten 
av småföretagen använde sig av rådgivning inom redovisning och beskattning. Den stora 
användningen av dessa tjänster ses som ett resultat av bristande kompetens för 
redovisningsfrågor i små och medelstora företag (Gooderham et al., 2004). Bristen på 
kunskap tillsammans med alltmer omfattande redovisningsstandarder och komplexa 
transaktioner medför ett stort behov av rådgivning inom redovisning för små och medelstora 
företag (Tabone & Baldacchino, 2003).  
 
Gooderham et al. (2004) noterade en dominans av revisionsbyråernas rådgivningstjänster på 
den norska småföretagsmarknaden. Likaså visade resultatet från en kinesisk undersökning av 
Xiao och Fu (2009), där många småföretag använde sig av rådgivningstjänster kring 
ekonomistyrning, ledning och marknadsföring.  Svanström och Boters (2012) undersökning 
om olika regioners påverkan på relationen mellan revisorn och småföretagen visade att i 
regioner utanför storstäderna, framförallt där entreprenörsandan är hög präglas relationen till 
stor del av tillit. Revisorn antar rollen som affärsstödjande konsult och ger värdefulla 
strategiska råd till småföretagen medan relationen i storstäderna är svagare och där revisorns 
roll är mer begränsad.  

Typ av tjänst Operativ Strategisk 

Karaktär Objektiv Subjektiv 

Kommunicerbarhet Kommunicerbar Tyst 

Innehåll Statiskt Dynamiskt 

Tillgänglighet Kunskap finns Kunskap tidigare okänd 
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Att anlita extern rådgivning från privata konsulter är förenat med flertalet barriärer. Tidigare 
forskning har föreslagit möjliga orsaker till varför vissa företag undviker att anlita rådgivare. 
En vanligt förekommande orsak är risken att förlora kontroll. Delvis på grund av att vissa 
uppgifter anses vara så betydelsefulla att de fordrar intern hantering men även på grund av 
rädsla för att urholka den interna kompetensen (Svanström, 2004). Andra studier pekar på ett 
misstroende mot konsulter eftersom den generella uppfattningen är att dessa tenderar att lägga 
sig i för mycket (Lambrecht & Pirnay, 2005). Marriott och Marriotts (2000) resultat pekar på 
att kostnaden för rådgivningen är ett stort hinder och att företagarna är osäkra på förhållandet 
mellan kostnaden och nyttan.  Flera studier konstaterar att konsulterna tillämpar aggressiva 
försäljningsmetoder, långa rapporter och sätter entreprenören i en beroendeställning (Soriano, 
Roig, Sacnchis & Torcal, 2002; Lambrecht & Pirnay, 2005). Revisionsbyråernas och andra 
konsulters rådgivningsroll i småföretag har även ansetts vara utformade för en ökad 
användning av deras tjänster (Gibb, 2000). Mole (2002) menar att det förekommer situationer 
där konsulten på förhand har valt ut ett par temaområden och inte anpassar rådgivningen efter 
småföretagens faktiska situation. 
 
I sina slutsatser menar Marriott och Marriott (2000) och Halabi et al. (2010) att revisorn kan 
spela en viktig roll i ägarledda småföretags framgång. Revisorerna uppmanas att till ett 
överkomligt pris erbjuda förklarande och analytisk rådgivning rörande de finansiella 
rapporterna de har tagit fram. Svanström och Sundgren (2011) menar att det i samband med 
revisionen uppstår ett kunskapsspill som möjliggör för revisorerna att förmedla billigare 
rådgivning. Ett underliggande problem för småföretagarnas restriktiva syn på rådgivningens 
nytta härstammar från bristande ekonomikunskaper hos ägarna. Detta problem kan lösas 
genom att revisorn utbildar ägarna och på det viset kan redovisningen rendera i ett högre 
värde för småföretagen. Om klienterna har bättre ekonomikunskaper kommer de förstå värdet 
som informationen innehåller, arbetet som krävs för att producera informationen och därmed 
bli beredda att betala för tjänsten. De företagsledarna med lägst ekonomikunskaper i studien 
önskade grafisk presentation av data i form av diagram samt en förklaring av revisorn 
(Marriott & Marriott, 2000). 

2.5 Sammanfattning referensram 
Referensramen avslutas med en sammanfattande tabell (se tabell 2) där studiens viktigaste 
källor sammanfattas och presenteras på ett sätt som belyser likheter och skillnader mellan 
litteraturen. Tabellen innehåller en kort presentation av varje artikel följt av information om 
vad respektive artikel bidrar med inom våra utvalda teman. Avslutningsvis presenteras 
huvudkällornas viktigaste slutsatser som till stor del har utformat studiens intervjuguide och 
utgör grunden för uppsatsens disposition. 
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Huvudkällor Laitinen (2001) Argiles och Slof (2003) Hansen (2005)
Korfattat om studien Jämförde bland annat 

användningen av
bokföringssystem och 
redovisningsinformation mellan 
fyra företagsformer

Undersökte användningen av 
redovisningsinformation inom 
beslutsfattande bland 
katalanska lantbrukare

Studerade förekomsten av 
kognitiva modeller hos två 
norska entreprenörer

Typ av studie Kvantitativ Kvantitativ Kvalitativ
Användning av 
formell redovisning

De flesta småföretag är dåliga
på att använda sig av 
redovisningsinformation 
undantaget IT- företagen som 
tack vare ägarens IT- kunskaper 
kan utnyttja sina 
bokföringssystem och skapa en 
avancerad styrning av ekonomin

De flesta lantbruksföretagen
använder sig inte av 
redovisningsinformation i 
beslutsfattande trots att deras 
undersökning visar att företagen 
som gör det uppvisar bättre 
resultat

Entreprenörernas beslut 
grundas mer på kognitiva 
modeller än på 
redovisningsinformation

Användning av 
informell redovisning

- - Entreprenörerna utvecklade
egna modeller utifrån ett 
täckningsbidragstänk

Användning av 
rådgivning

- Uppmanar revisionsbranschen
att hjälpa lantbrukarna att 
komma igång med sin 
redovisning genom att utveckla 
lämpliga redovisningsstandarder 
och ramverk som passar 
lantbruksbranschen

-

Viktigaste slutsats Bland småföretagen är det
endast IT- företagen som 
använder sin redovisning för att 
styra sina företag med hjälp av 
avancerade styrningsmodeller

Användningen av redovisnings-
information är låg bland 
lantbruksföretag och det finns 
ett stort motstånd mot 
redovisning inom branschen

Informell redovisning i
form av kognitiva modeller är 
ett viktigare verktyg än 
formell redovisning för 
entreprenörens prognoser, 
uppföljning och 
beslutsfattande 
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Tabell 2, Sammanfattning av studiens huvudkällor.  

Huvudkällor Marriott och Marriott (2000) Halabi, Barett och Dyt (2010)
Korfattat om studien Undersökte 15 mikroföretags 

användning av 
redovisningsinformation genom 
att intervjua respondenterna om 
deras användning av 
bokföringssystem och rådgivning

Undersökte 10 mikroföretags 
användning av 
redovisningsinformation genom 
att intervjua respondenterna om 
deras användning av 
bokföringssystem och deras 
ekonomiska kompetens

Typ av studie Kvalitativ Kvalitativ
Användning av 
formell redovisning

Respondenterna använde sig 
sällan av formell redovisning då 
deras bokföringssystem oftast 
var oprofessionellt installerade 
och genererade felaktiga 
rapporter

Respondenterna använde sig 
sällan av 
redovisningsinformation och 
utyttjade inte sina 
bokföringssystem på grund av 
brist på kompetens

Användning av 
informell redovisning

- -

Användning av 
rådgivning

Respondenterna ifrågasatte 
kostnaden för rådgivning och 
ville få ut mer rådgivning i 
samband med revisionen

Författarna anser att det är
revisorernas uppdrag att utbilda 
ägarna för att förbättra deras 
ekonomikunskaper

Viktigaste slutsats Revisorerna ska erbjuda billigare
rådgivning i samband med det 
kunskapsspill som uppstår i 
samband med revisionen. Detta 
skulle förbättra ägarnas 
kompetens och öka efterfrågan 
för mer rådgivning

Resultaten visar att anvädningen
av redovisningsinformation för 
mikroföretag inte är lika viktig 
inom beslutsfattande och 
utvärdering som tidigare 
forskning anger
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3 Metod 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Metodkapitlet redogör för de metodologiska val och tillämpningar som har legat till grund för 
denna uppsats. Kapitlet innehåller utdrag ur vedertagna metodböcker samt en utförlig 
beskrivning av vårt tillvägagångssätt och konsekvenser av de val som har gjorts. Undersökningen 
är en kvalitativ studie med en induktiv ansats och datainsamlingen har skett genom 
besöksintervjuer.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1 Val av synsätt 
Vår undersökning har sin grund i den förförståelse vi har skapat oss genom en 
litteraturgenomgång av tidigare forskning inom ämnet. Vi ville uppnå en djupare inblick i hur 
mikroföretag använder sig av redovisning och rådgivning som stöd i verksamheten och i 
beslutsfattande. Då vår problematisering inriktar sig på att skapa en djupare förståelse och 
identifiera bakomliggande faktorer innefattas ett stort inslag av tolkning i vår arbetsmetodik. 
Tolkningen bestod av att vi behövde tolka respondenternas uppfattningar och empirin blev 
därmed uppbyggd på subjektiva uppfattningar. De stora inslagen av tolkning och det faktum 
att vi ämnade uppnå en djupare helhetsförståelse inom ämnet medför att den här uppsatsen 
baseras på ett hermeneutiskt synsätt. 
 
Positivism och hermeneutik är två sätt att betrakta verkligheten där det positivistiska synsättet 
underbyggs av experiment, logiska resonemang och kvantitativ mätning. Med hjälp av 
antaganden och satser bildas en teori som kan testas genom att definiera hypoteser. Kritik har 
riktats mot synsättet då det främst anses behandla hur saker och ting förhåller sig i nuläget 
istället för att behandla framtida förändringar i samhället. Om det positivistiska synsättet 
ämnar beskriva och förklara fenomen syftar det hermeneutiska snarare till att utföra kritiska 
studier för att skapa en helhetsförståelse (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). Alvesson och 
Sköldberg (2008) förklarar hermeneutiken som en förståelseinriktad ansats där den 
huvudsakliga metoden utgörs av tolkning. Wiedersheim-Paul och Eriksson (2011) översätter 
ordet hermeneutik till ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” och anser att en hermeneutisk 
metod tillämpas när en forskare vill få en förståelse för forskningsobjektets handlingar. Endast 
genom att förstå helheten kan olika delar förstås menar Alvesson och Sköldberg (2008) som 
dessutom anser att vår inneboende förförståelse omedvetet påverkar vårt angreppssätt för 
händelser eller hur vi uppfattar fenomen. Den inneboende förförståelsen leder oss även in på 
viss kritik som har riktats mot det hermeneutiska synsättet. Kritikernas främsta argument har 
sin grund just i att undersökaren skapar sig en helhetsbild av ett händelseförlopp för att ett 
meningsfullt sammanhang ska kunna tolkas. Inneboende mekanismer som undersökaren 
omedvetet styrs av riskerar att lägga förutfattade meningar i tolkningen som görs 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). 

3.2 Val av strategi 
Vi har byggt upp en referensram baserad på tidigare forskning från flera olika länder och vår 
studie tar sin utgångspunkt i studierna av Marriott och Marriott (2000), Laitinen (2001), 
Argilés och Slof (2003), Hansen (2005) och Halabi et al. (2010). Vi har undersökt en 
kombination av studiernas huvudämnen fast i en svensk kontext. Genom att bygga upp en 
förförståelse från befintlig forskning som vi tar med oss i en empirisk kontext utvecklar vi 
egna slutsatser och arbetar därmed utifrån en induktiv ansats. Hur en undersökare relaterar sin 
teoretiska referensram mot insamlad empiri utgör en kärnfråga inom vetenskapligt arbete. 
Undersökaren står inför tre möjliga alternativ som förklaras av begreppen induktion, 
deduktion och abduktion (Patel & Davidsson, 2003). Undersökningen har en naturlig 
koppling till det induktiva arbetssätt då vårt förfarande utgår från en förståelse för att skapa en 
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helhetsförståelse för ett fenomen. Den abduktiva strategin kännetecknas av att empiri 
kombineras med teori för att uppnå en förståelse för ämnet (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Valet att välja bort det deduktiva synsättet motiveras av att detta förhållningssätt inte lämpar 
sig för djupgående studier utan fokuserar snarare på att fastslå olika fenomens existens istället 
för att gå på djupet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). Att 
tillämpa ett induktivt förhållningssätt exponerade oss även för vissa risker. Som undersökare 
finns risken att vi på grund av den omfattande litteraturgenomgången påverkas av andra 
forskare i våra slutsatser (Patel & Davidsson, 2003). Vi var medvetna om dessa risker men 
anser att studien som helhet lämpar sig bäst med en induktiv ansats. 

3.3 Val av undersökningsmetod 
I enighet med den tidigare forskning som har inspirerat denna studie har vi på ett djupgående 
sätt undersökt ett mindre antal enheter. Marriott och Marriott (2000) anser att 
småföretagssektorn är förknippade med låg svarsfrekvens vid enkätundersökningar vilket 
medför att en kvantitativ metod inte är tillämpar på undersökningen. Fokus har legat på att 
fånga upp ord i form av meningar och texter och intervjuerna har präglats av öppenhet och 
mångtydighet. Dessa faktorer menar Jacobsen (2002) och Alvesson och Sköldberg (2008) är 
centrala kriterier för den kvalitativa undersökningsmetoden. Metoden lämpar sig även väl då 
vi ämnar skapa ny teori snarare än att bekräfta befintlig sådan. Merriam (1994) menar att 
kvantitativa fallstudier prövar en teori medan kvalitativa fallstudier skapar teori. Det har dock 
riktats kritik mot den kvalitativa forskningens generaliserbarhet vilket enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) leder till att kvalitativa forskare kan ha svårigheter att få sitt arbete 
publicerat. För att få sitt arbete accepterat bör undersökaren göra begränsade anspråk på att 
resultaten är statistiskt representativa och istället göra anspråk på att resultaten är generella 
och teoretiskt betydelsefulla. Ytterligare råd som vi följde från Kvale och Brinkmann (2009) 
var att utveckla ett omfattande metodavsnitt som detaljerat beskriver vårt tillvägagångssätt 
och hur vi arbetat med citat och tematiseringar. 

3.4 Litteratursökning 
Studien är anknuten till tidigare forskning i enighet med rekommendationer från Merriam 
(1994) som anser att all forskning bör utgå eller ta hänsyn till tidigare arbete som utförts inom 
forskningsområdet. Vi baserar till stor del vår referensram på vetenskapliga journalartiklar 
och har på så sätt en god förankring i forskningen inom vårt ämne. Merriam (1994) menar att 
en litteraturgranskning på flera sätt kan stärka en undersökning, vi har tagit stöd av den vid 
formuleringen av vårt problem och vid valet av undersökningsmetod vi har arbetat efter. 
Litteratursökningen har skett i databaserna Emerald insight, Science Direct och ABI Inform 
som vi har haft tillgång till genom högskolebibliotek i Halmstad, och den allmänna databasen 
Google scholar. Som utgångspunkt har vi använt våra huvudkällor Marriott och Marriott 
(2000), Halabi et al. (2010), Hansen (2005), Argilés och Slof (2003), och Laitinen (2001) och 
letat efter artiklar som är relaterade till dessa. Vi har använt sökord, översatt till svenska, som: 
redovisningsinformation i småföretag, bokföringssystem, rådgivning, ekonomistyrning, 
kognitiva modeller, beslutsfattande, beslutsfattande i småföretag, och formell och informell 
information.  

3.5 Källkritik 
I samband med litteratursökningen och sammansättandet av referensramen har vi i vårt urval 
beaktat de faktorer som Merriam (1994) rekommenderar vid val av källor. Som första 
urvalskriterium granskas i vilken utsträckning källan har blivit citerad, detta torde säkerställa 
att källan gett upphov till ny forskning. Därefter utvärderas de olika källornas aktualitet. Som 
regel ska källorna vara så nya som möjligt. Den tredje punkten berör källans relevans för den 
egna undersökningen. Även om de två tidigare kriterierna pekar på att källan borde styrkas 
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kan den ändå vara relevant att ha med om innehållet är mycket relevant för den egna 
undersökningen. Det slutliga kriteriet som ställs upp är kravet på källans kvalitet. Här ska 
undersökaren ställa sig frågor som om undersökningen är välplanerad och noga 
genomarbetad. I vår litteratursammanställning har vi på ett tillfredsställande sätt beaktat de 
råd som ges av Merriam (1994). Genom att använda sökfunktioner som visar hur välciterad 
källan är har vi säkerställt att våra källor faktiskt har bidragit inom forskningen. I fråga om 
referensernas aktualitet har vi prioriterat nyare artiklar framför äldre. Vi har ett par referenser 
från 90-talet som vi har valt att ta med då de tillför referensramen teorier som enligt vår 
vetskap inte har blivit publicerade senare. Att våra källor uppfyller de kvalitetskrav som ställs 
ovan råder det inga tvivel kring. Nästintill alla källor utgörs av journalartiklar som har 
genomgått en kritisk granskningsprocess innan de har blivit publicerade. 

3.6 Empiriskt urval 
För att besvara vår problemformulering sökte vi efter mikroföretag, vi har valt att avgränsa 
undersökningen till företag med mindre än tio anställda och med en omsättning som 
understiger tio miljoner. Vi har också valt att begränsa oss till företag i och i närheten av 
Halmstad. Vi har följt ett antal steg i vår urvalsprocess då vi först skaffade oss en överblick av 
de lantbruks- och IT-företag som faller inom våra gränsvärden. För att få fram en lista över 
möjliga respondenter använde vi oss av databasen retriever som innehåller information och 
årsredovisningar om Sveriges bolag. Med hjälp av avancerade sökfunktioner kunde vi få fram 
en lista på de företag vars nyckeltal föll inom våra gränser. Vi fick göra två separata sökningar 
då vi riktade in oss på två olika branscher. Urvalet av företag inom branschen gjordes genom 
ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi har intervjuat de företag vi fick tag på och som 
ville ställa upp (Jacobsen, 2002). Genom dessa urval fick vi förutsättningarna för att 
undersöka om det från litteraturen utpekade motståndet till redovisningen hos lantbrukarna 
stämde överens med verkligheten och om IT-företagens större vana vid informationssystem 
medför att de är bättre på att hantera sin redovisning. 
 
Personerna vi har intervjuat är samtliga ägare till företagen och detta var ett medvetet val från 
vår sida då vi ville prata med den person som fattar beslut och styr företaget. Företagen är inte 
tillräckligt stora för att det ska finnas andra personer än ägarna som har den kunskapen om 
företaget och ekonomin som vi ville ha information om. I alla intervjuer utom två har vi pratat 
med en respondent vilket har fungerat bra då den personen har haft kunskap och information 
om det vi har ställt frågor om. I de fall när det var två respondenter var det på grund av att de 
hade delat upp arbetsuppgifterna mellan sig, en hanterade ekonomin och den andre ansvarade 
för produktionen. Det var till fördel för vår uppsats att båda deltog i intervjun då de var för sig 
inte hade kunnat svara på våra frågor på ett uttömmande sätt. I och med att vi har pratat direkt 
med ägarna till företagen har vi minimerat risken med att personerna inte har tillräcklig 
kännedom om det vi vill undersöka (Jacobsen, 2002). 
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3.7 Datainsamling 

3.7.1 Dokumentundersökning 
Inför intervjutillfällena granskade vi företagens årsredovisningar. Syftet med detta var att 
skapa en förförståelse och lära oss mer om respektive företags verksamhet och status. 
Dokumentundersökning av årsredovisningar klassificeras enligt Artsberg (2005) som 
primärdata vilket påverkar vår validitet positivt. Vi anser dessutom att företagens 
årsredovisningar har hög tillförlitlighet då det är offentliga handlingar som granskats av ett 
flertal intressenter, däribland revisorer och skatteverket. Informationen vi använde oss av från 
årsredovisningarna bestod främst av de nyckeltal som vi systematiskt samlade in från samtliga 
respondenter samt en övergripande kontroll över företagets balansräkning. Årsredovisningar 
till småföretag är dock i regel upprättade med minsta möjliga mängd information vilket 
medförde att vi inte nådde några djupare insikter av granskningarna. 

3.7.2 Besöksintervjuer 
Studiens huvudsakliga datainsamling har skett genom öppna individuella intervjuer och 
gruppintervjuer. Valet föreföll sig naturligt då vi undersökte ett fåtal enheter med fokus på 
deras uppfattningar och tolkningar. Jacobsen (2002) anser att öppna individuella intervjuer är 
lämpligast när undersökaren intresserar sig för ett fåtal enheter och är intresserade av hur 
dessa tolkar ett speciellt fenomen. Flera av företagen representerades av mer än en person 
vilket vi uppskattade då det kan ha inneburit mer uttömmande svar. Intervjusituationer med 
fler än en person kategoriseras som gruppintervju och Jacobsen (2002) anser att intervjuarens 
roll skiljer sig mellan gruppintervjuer och enskilda intervjuer. I en gruppintervju intar 
intervjuaren rollen som debattledare och behöver lägga mer fokus på att styra samtalet. 
Risken finns även att en av respondenterna är mer dominant och därmed påverkar den andra 
individen. Ingen av våra respondenter framstod som dominant men vi noterade att en av 
respondenterna uppträdde lugnare och mindre nervöst i samband med att hans fru och tillika 
ekonomiansvarige anslöt till intervjun. 
 
Fem av sex intervjuer genomfördes som besöksintervjuer på respondenternas arbetsplats. 
Besöksintervjuer medför en bekväm och kontrollerad intervjusituation för respondenten vilket 
ger en god möjlighet för undersökaren att tyda och läsa av respondentens kroppsspråk 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). Kritik som har riktats mot besöksintervjuer är de höga 
kostnader intervjuerna riskerar att medföra samt risken för intervjuareffekten (Jacobsen, 
2002). I och med att samtliga intervjuer gjordes inom Halmstad kommun lyckades vi hålla 
nere våra kostnader till en rimlig nivå. Risken för intervjuareffekten som enligt Wiedersheim-
Paul och Eriksson (2011) innebär att intervjuaren och respondenten påverkar varandra har i 
studien beaktats. Inför och efter intervjuerna har vi informerat respondenterna om att det finns 
möjlighet till anonymisering. Ingen av respondenterna utnyttjade denna möjlighet vilket 
medför att vår reliabilitet ökar då vår studie i framtiden kan återskapas med samma 
respondenter. En av intervjuerna genomfördes på ett kafé beläget i centrala Halmstad. Den 
rådande miljön kan beskrivas som bullrig och störig vilket tyvärr kan ha inneburit att 
intervjusituationen påverkades negativt. Vi tyckte dock att svaren vi fick var uttömmande och 
genom noggrant antecknande fångade vi upp respondentens ståndpunkter och minskade 
därmed risken för att viktig information försvann.  
 
För att läsaren ska kunna granska materialet som ligger till grund för studien krävs det att 
intervjuerna spelas in (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). Nackdelar med inspelning av 
intervjuer kan vara att respondenten blir nervös, låser sig och utkomsten av intervjun påverkas 
(Jacobsen, 2002). Efter att ha informerat respondenterna om vårt syfte och erhållit samtycke 
valde vi att göra ljudinspelningar till samtliga intervjuer. Ljudinspelningarna ökar inte bara 
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reliabiliteten utan underlättade även vår transkribering. Att ha intervjuerna inspelade 
säkerställer även att citaten återges ordagrant vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) bidrar 
till att resultaten blir mer teoretiskt betydelsefulla. Innan publicering fick samtliga 
respondenter möjlighet att läsa igenom respektive del i empirin. Vissa respondenter hade 
synpunkter och ville förtydliga uttalanden vilket vi givetvis har beaktat och korrigerat för att 
öka vår validitet. 

3.7.3 Operationalisering 
Intervjuguiden (se bilaga 1) är uppbyggd efter studiens övergripande teman, formell 
redovisning, informell redovisning och rådgivning. Intervjusituationerna präglades av öppna 
frågor där intervjuguiden fungerade som ett stöd för att leda intervjun i en viss riktning samt 
säkerställa att viktiga frågor inte försummades i någon av intervjuerna. Jacobsen (2002) anser 
att en kvalitativ intervju kräver ett viss mått av strukturering för att möjliggöra analys. Att 
utgå från ett frågeschema kan även förse oerfarna undersökare med den erfarenhet och det 
självförtroende som krävs för att kunna genomföra en intervju med öppna frågor (Merriam, 
1994). Vi hade en förvald ordning på våra teman men valde att anpassa frågeställning efter 
rådande intervjusituation. På det sättet fick respondenten själv styra samtalet så länge 
informationen var relevant för studien. Intervjuguiden inleds med ett par bakgrundsfrågor, 
dels för att få en tydligare bild av respondenten och företaget och dels för att värma upp 
respondenten med lite enklare frågor som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. 
 
Operationaliseringen utgår från referensramen och frågorna inom respektive tema har 
koppling till studiens referenser. Utformningen av frågorna till det första temat formell 
redovisning som innefattar underbegreppen redovisningsinformation och bokföringssystem 
kan till största del kopplas till Marriott och Marriott (2000) och Halabi et al. (2010) som 
undersökt till vilken utsträckning bokföringssystemet används, vilka rapporter som skapats 
och vem som ligger bakom valet av bokföringssystem. Frågorna kring 
redovisningsinformation kan i stor utsträckning kopplas till Laitinen (2001) och Argilés och 
Slof (2003) som undersökte hur redovisningen togs fram, vilken information som samlades in 
och hur den användes eller inte användes inom beslutsfattandet. Även Collis och Jarvis (2002) 
studie har påverkat frågorna. Deras resultat pekade på en stor användning av kontoutdrag och 
bankinformation vilket medförde att vi utformade frågor specifikt kring användning av 
bankinformation. De frågor som berör årsredovisningen har sin grund i Sian och Robert 
(2009) studie som kom fram till att årsredovisningen främst användes för att jämföra 
kostnader och intäkter mellan åren.  
 
Under det andra temat informell redovisning finns sig underbegreppet kognitiva modeller. 
Huvudkällan till de kognitiva modellerna är Hansens (2005) avhandling. Att direkt fråga 
respondenten om vilka modeller som används kan bli för abstrakt för respondenten och vi 
valde därför att använda oliks beslutssituationer som förekommer i företaget. Genom 
respondentens svar kunde vi därefter ställa följdfrågor kring vilka modeller eller 
informationskällor som använts i beslutsfattandet och på det viset få ett underlag för senare 
analys. Det tredje temat rådgivning har sin grund i flertalet källor. Marriott och Marriott 
(2000) har använts som källa för frågorna rörande företagarens relation med revisorn genom 
exempelvis kommunikation, prissättning och värdering av kostnad/nytta. Även Svanström och 
Sundgren (2011) har inspirerat oss i denna kategori och utgör grunden för frågor kring vilka 
olika typer av tjänster som revisorn konsulteras för. 
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3.8 Empiriskt tillvägagångssätt- Transkribering och presentation av empiri 
Under rubriken empiriskt tillvägagångssätt följer en redogörelse för processen från 
intervjuernas utförande till empirikapitlets färdigställande. Som vi tidigare i metodkapitlet 
beskriver har vi spelat in ljudupptagningar av samtliga intervjuer. För att underlätta 
transkribering förde vi även stödanteckningar som vi utgick från när intervjuerna skulle 
omvandlas till textform. Att kombinera anteckningar och ljudinspelning medför att vi utöver 
bandinspelningen även kunde dra nytta av vårt omedelbara minne vilket enligt Kvale (1997) 
bidrar till att registrera såväl den visuella situationen som den sociala atmosfären och 
personliga interaktionen. Genom aktivt lyssnande och antecknande kunde vi i enighet med 
Kvales (1997) rekommendationer filtrera ut den selektiva information som var väsentlig för 
undersökningen.  
 
Vid transkriberingen använde vi oss av ljudinspelningarna som tillsammans med 
stödanteckningarna transkriberades till ett skriftligt råmaterial. Texten utgjordes av våra 
frågor följt av respondenternas svar och emellan de olika intervjuerna rådde vid det här 
tillfället inte någon struktur av textens innehåll. För att skapa en bättre struktur 
systematiserade vi innehållet utefter strukturen i intervjuguiden (se bilaga 1). De sex 
intervjuerna delades in i varsitt underkapitel och konstruerades på samma sätt efter studiens 
teman. Genom att tillämpa en färgkodningsmetod där innehållet i respektive intervju fick en 
egen färg beroende på vilket tema det föll under kunde vi efterhand utforma en enhetlig och 
lättöverskådlig empiri för respektive företag. Under temat användning av formell redovisning 
identifierade vi de svar som hänförde sig till respondenternas användning av 
redovisningsinformation och bokföringssystem. Det andra temat, användning av informell 
redovisning utformades efter de svar från respondenterna som berörde vilka kognitiva 
modeller som ägaren använde sig av. I det sista temat, användning av rådgivning, 
sammanställde vi respondenternas svar på frågorna som berörde deras relation med såväl 
revisorn som deras redovisningskonsult. Respondenterna refererade ofta i svaren till 
”revisorn” även om de troligtvis syftade på byrån eller en redovisningskonsult. Syftningsfelet 
kan bero på att ägarnas kommunikation med byråerna sker via revisorn även om det faktiskt 
inte är revisorn själv som upprättar bokslutet åt företaget då det snarare görs av en 
redovisningskonsult på byrån. För att inte lägga några egna värderingar eller slutsatser i 
respondenternas utsagor har vi valt att referera till revisorn på samma sätt som respondenterna 
uttryckte sig. Läsaren kan däremot vara medveten om att ute bland ägarna till mikroföretag 
förekommer troligtvis en förenkling av begreppen runt revisionen. Det torde inte vara fråga 
om något hot mot revisorns oberoende som den empiriska presentationen i vissa läsares ögon 
kan ge upphov till.  
 
När färgmarkeringen var avslutad skrev vi om texten till ett empiristycke i berättande form 
där vi även flikade in de citat som vi ansåg kunde förklara något eller tillföra undersökningen 
ytterligare en dimension. Vid återgivningen av citat var vi extra noga med att återge varje citat 
ordagrant samt ange rätt person som källa i de fallen där det var fler än en respondent 
närvarande. Samtidigt som vi naturligtvis har strävat efter att återge varje intervju så korrekt 
som möjligt har viss omskrivning och troligtvis även tolkning skett. Kvale (1997) anser att 
försök till ordagranna intervjuutskrifter inte är adekvata för vare sig det muntliga samtalet 
eller den skrivna textens formella stil och att utskriften snarare är en översättning från ett 
språk till ett annat. Vi har därför valt att i presentationen av empirin tillämpa ett skriftspråk 
som hänger samman med uppsatsen i helhet. Genom att vi dessutom har strukturerat upp 
materialet efter våra teman fick vi en bättre överblick och enligt Kvale (1997) även en 
inledning till analys. Under samtliga intervjuer föll diskussionerna flertalet gånger utanför 
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uppsatsens teman vilket resulterade i att vi fick exkludera en stor del överflödigt material från 
empirikapitlet. Slutligen valde vi att avsluta empirikapitlet med en sammanfattande tabell som 
snabbt förklarar likheter och skillnader mellan företagen. Tabellens rubriker är utformade 
efter intervjuguiden och följer de teman som genomgående präglar uppsatsen. 
 
Utöver transkriberingen från besöksintervjuerna har även transkribering från de undersökta 
årsredovisningarna skett. Vi samlade in information om respondenternas bakgrund och deras 
företag som fördes in i ett Exceldokument som redovisas bland bilagorna. Motivet till detta 
var att i empirikapitlet bereda mer plats för själva intervjusituationen och att om läsaren 
önskade ytterligare information om bolaget eller respondenterna kunde den informationen 
inhämtas från ett ställe där den upptog mindre utrymme. Informationen vi har samlat in berör 
såväl företagens ekonomiska nyckeltal som ålder och bakgrundsinformation om ägarna.  

3.9 Studiens tillförlitlighet och begränsningar 
Då vår studie är kvalitativ och endast undersöker ett fåtal enheter kommer resultaten inte att 
kunna generaliseras på andra företag eller i andra situationer. Vi ämnar snarare uppnå mer 
generella och teoretiskt betydelsefulla resultat. Ytterligare faktorer som påverkat vår validitet 
är det faktum att datainsamlingen har skett direkt från de primära källorna, det vill säga 
företagens ägare. Detta säkerställer att vi mäter det vi avser att mäta vilket Wiedersheim-Paul 
och Eriksson (2011) anser vara viktigt för en hög validitet. Att vi även har spelat in 
intervjuerna och använt oss av stödanteckningar medför att vår validitet höjs. Jacobsen (2002) 
ställer upp två krav på en undersöknings insamling av empiri. Empirin måste dels vara giltig 
och relevant samtidigt som den måste vara tillförlitlig och trovärdig. Validitet innebär att 
undersökaren mäter det som avses mätas, att det uppmätta uppfattas som relevant samt att det 
som mäts hos ett fåtal enheter också gäller för flera. Giltigheten och relevansen kan även 
benämnas som intern och extern giltighet. Ett vanligt förekommande problem där den interna 
giltigheten ifrågasätts är till exempel när slutsatser om att ett bättre ekonomiskt resultat på ett 
företag förklaras av att de har en speciell kultur. Problemet som uppstår är att det inte går att 
dra dessa slutsatser genom att endast observera företaget vid en tidpunkt. Det skulle kunna 
vara så att det är framgången som istället har skapat kulturen. Den externa giltigheten avser 
ett resultat som är giltigt i andra sammanhang än den undersökta. Begreppet kan även 
benämnas som generaliserbarhet eller överfarbarhet och för att kunna föra över resultatet på 
en större population måste de undersökta enheterna vara representativ för populationen. 
Kvalitativa metoder har dock sällan som avsikt att kunna generaliseras på större populationer 
utan strävar snarare efter att förstå och fördjupa sig inom olika begrepp och utveckla generella 
teorier ur sina observationer (ibid.).  
 
Vår reliabilitet kan betecknas som förhållandevis hög då vi genom att inte anonymisera 
respondenterna öppnar upp möjligheten för andra undersökare att genomföra samma 
undersökning ännu en gång. Vi anser att vi genom vår intervjuguide säkerställer att alla frågor 
vi vill ha svar på besvaras. Att vissa av intervjuerna har skett med fler än en respondent kan 
dock ha påverkat vår reliabilitet på ett negativt sätt. Eftersom det som intervjuare är omöjligt 
att kontrollera hur respondenterna påverkar varandra försvåras därmed möjligheterna för att 
uppnå samma resultat om undersökningen skulle göras om. Undersökningens reliabilitet 
utgörs enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (2011) av de krav som ställs på ett 
mätinstrument och för att en hög reliabilitet ska uppnås måste instrumentet generera 
tillförlitliga och stabila utslag. Ett vanligt sätt att mäta reliabiliteten är att fråga sig om andra 
undersökare hade kommit fram till samma resultat om de använt sig av samma angreppssätt. 
Undersökningen bör alltså vara oberoende av vilken undersökare det är som utför studien 
(ibid.)  
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4 Empiri 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I empirikapitlet presenteras studiens datainsamling. Varje företag har ett eget avsnitt som har 
delats upp efter studiens tre nyckelbegrepp; formell information och informell information. 
Samtliga företag presenteras i inledningen med en kort bakgrundshistoria om företaget och 
respondenten. I bilagorna finns det även möjlighet att ta del av intervjuguide och detaljerad 
information kring respondenterna och deras företag. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Empirikapitlet består av intervjuer med sex olika företag, tre IT-företag och tre 
lantbruksföretag. För strukturen och tydlighetens skull valde vi att presentera företagen var för 
sig och kapitlet inleds med de tre IT-företagen för att därefter behandla lantbruksföretagen. Vi 
har valt att referera till respondenterna med deras respektive förnamn. Genom detta förfarande 
kommer vi runt problemet med respondenter som har samma efternamn och i analysen 
framgår det tydligare vad som är hämtat ur referensramen respektive ur empirin. Vi avslutar 
kapitlet med en sammanfattande tabell för att underlätta för läsaren.  

4.1 Hemsida 24 
Hösten 2008 bildade Mikael bolaget tillsammans med en barndomsvän. Företaget arbetar 
främst med utveckling av webbaserade plattformar där deras kunder enkelt kan skapa en egen 
hemsida åt sitt företag/organisation. Företaget har sitt ursprung ur Science Park Halmstad och 
flyttade sommaren 2012 in till en egen lokal i centrala Halmstad. Science Park är en 
företagsinkubator där nystartade företag får hjälp med att komma igång. 2012 sysselsatte 
Hemsida 24 nio personer inklusive ägarna. Mikael har en bakgrund som 
civilekonomstuderande men valde att avsluta sin utbildning för att satsa på företaget. Initialt 
hade han ansvar för ekonomin och upprättade de första åren den löpande bokföringen åt 
företaget. Innan företaget etablerade sig upprättade Mikael även budgetar och ägarna 
plockade ut minimala löner. Efterhand som omsättningen och lönsamheten ökade valde 
företaget att anlita en redovisningskonsult som numera sköter alla administrativa uppgifter 
som löpande bokföring och löner. Utöver redovisningskonsulten har företaget även en del 
kontakt med sin revisor som utöver revisionen även anlitas för rådgivningstjänster inom 
främst beskattning.  

4.1.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
Årsredovisningen tas fram av redovisningskonsulten tillsammans med revisorn. Mikael menar 
att årsredovisningen inte fyller någon egentlig funktion för företaget då ägarna känner sig 
nöjda med företagets ekonomiska situation.  
 
”Den enda gången vi använder årsredovisningen är när vi skriver på den” (Mikael). 
 
Utöver årsredovisningen skapas inga interna rapporter kontinuerligt ur redovisningen. Mikael 
nämnde att han ibland kunde skriva ut en balans- eller resultatrapport men att detta inte 
påverkar besluten. Även om det inte var något respondenten hade räknat på var han dock 
medveten om att vinstmarginalen för varje ny kund var stor och att intäktsökningar inte leder 
till ökade kostnader. Inte heller information från banken är av något större intresse för Mikael. 
Tack vare vetskapen om den goda likviditeten ser han inga behov av att kontrollera 
kontoutdragen. 
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Bakgrunden till att outsourca redovisningsfunktionen grundar sig enligt Mikael i ett missnöje 
mot redovisning.  
 
”Redovisningen blev som ett störande moment. Det var dels extremt tråkigt och inget jag 
behärskade väl. Dessutom medförde redovisningen ett avbrott i arbetet och jag förlorade tid 
där jag hade kunnat arbeta med bättre saker, som utveckling” (Mikael). 
 
Mikael menar att när företagets resultat blev bättre sågs inte längre kostnaden för att anlita en 
redovisningskonsult som ett problem för företaget. I takt med att vinsterna ökade slutade 
Mikael även att granska redovisningen och dess betydelse minskade för honom. 
 
Bokföringssystem 
Hemsida 24 har tidigare använt sig av ett flertal olika bokföringssystem som bland annat 
Visma och Mamut vars användarvänlighet Mikael beskriver som katastrofal. Han anser att de 
flesta systemen ser likadana ut och att företagen borde anlita en konsult för att öka 
användarvänligheten.  
 
”I dagsläget använder vi oss av Swedbanks E-bokföring för att systemet framstod som det 
minst dåliga och för att det var kopplat till företagets bank” (Mikael). 
 
Systemet används nästan enbart av redovisningskonsulten även om Mikael har full tillgång till 
det och kan skriva ut rapporter om han vill. Vilka rapporter som redovisningskonsulten 
generar ur systemet är inget som berör eller intresserar respondenten. Mikael menar att 
kostnaderna för redovisningskonsultens tjänster och bokföringssystemet inte är något som 
bekymrar företaget och de 15-20 timmarna som konsulten lägger i månaden är en kostnad 
som företaget gärna tar. Hur han fick upp ögonen för just Swedbanks bokföringssystem är 
något som respondenten inte kommer ihåg. Tipset kan ha kommit från revisorn men han är 
inte säker. 

4.1.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
Hemsida 24 har tidigare arbetat med årsplanering och budget men har inför 2013 valt att 
ändra på detta arbetssätt. Mikael berättar att de var missnöjda med sina tidigare arbetsmetoder 
och har nu valt att dela upp planeringen i episoder på 16 veckor åt gången. Under den tionde 
veckan av varje episod har företaget en planeringsvecka där nästa episod planeras. 
Verksamhetens olika områden har delats upp i kommittéer på tre personer för till exempel 
utvecklarna, supporten och marknadsföringen. Respektive grupp ska på sikt få en 
problemägare med mandat att fatta beslut i vilken riktning respektive avdelning ska röra sig 
mot. För att utveckla verksamheten har företaget brainstormingsessioner där respektive 
kommitté får göra en egen prioriteringslista över sina projekt. Dessa prioriteringar samlas 
sedan ihop och Mikael och den andra delägaren tar därefter beslut om hur prioriteringarna ska 
verkställas. Något omfattande prognosarbete förekommer inte i verksamheten. Mikael gör var 
30:e dag en prognos på antal nya orderingångar baserat på de 30 senaste dagarnas orders. 
Någon direkt uppföljning och analys av prognosen görs inte vilket Mikael förklarar med att 
verksamheten går bra och att han troligtvis hade varit noggrannare i sin uppföljning om det 
börjat gå sämre. 
 
Tillvägagångssättet i olika beslutssituationer baseras i stor utsträckning på intuition och 
magkänsla och någon hänsyn till siffrorna i redovisningen tas inte. I personalbeslut är det inte 
ekonomin som hindrar från att anställa fler personer utan Mikael menar att de snarare inte vill 
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växa för fort för organisationens bästa. Ägarna har resonerat mycket kring personalens beslut 
och har som mål att skapa Sveriges bästa arbetsplats för sina anställda. Som ett led i detta 
undersöker de för närvarande möjligheten att investera i en lägenhet i Spanien som de 
anställda kan arbeta i eller låna för privat bruk. Privata beslut som exempelvis vilken 
utdelning ägarna ska lyfta begränsas bara av reglerna för hur stor utdelning som kan lyftas. 
Eftersom verksamheten är välmående och de fasta kostnaderna är låga ser Mikael ingen 
anledning till att begränsa utdelningen. 
 
Beslut om prissättningen för sina tjänster är inte heller baserat på någon speciell kalkyl. 
 
 ”99 kronor per månad lät som en bra siffra, det borde väl alla ha råd med?” (Mikael). 
 
Utöver 99-kronorspaketet kan kunderna uppgradera sig till paket för 169 respektive 249 
kronor. Valet att sätta 249 kronor som pris för det största paketet grundade sig i att ett dyrare 
pris fick deras 99-kronorspaket att se billigt ut. 

4.1.3 Användning av rådgivning 
Mikael beskriver sin relation till revisorn som god och givande. Årligen träffar ägarna 
revisorn för att gå igenom årsredovisningen. Vid senaste genomgången visade revisorn lite 
grafer och diagram där det bland annat gick att se hur personalkostnaderna ökade i 
förhållande till omsättningen. Detta var något som uppskattades av Mikael även om 
informationen i sig inte används i samband med några beslut. Utöver revisionen anlitas 
revisorn även för rådgivning i lite mer avancerade frågor. Bland annat konsulteras denne för 
tillfället kring skatteeffekten av ett eventuellt lägenhetsköp i Spanien. På revisorns inrådan har 
företaget lagt en del av årets vinst i en periodiseringsfond för att nästa år kunna lyfta vinsten 
till en lägre skatt. Ytterligare ett exempel på hjälp från revisorn är upprättandet av ett 
holdingbolag dit vinsterna från verksamheten kan föras över. Någon ekonomikonsultation 
från andra typer av konsulter förekommer inte. Däremot konsulteras en webbdesignkonsult i 
vissa frågor. Tidigare år har ägarna varit försiktiga med att kontakta revisorn då faktureringen 
för tjänsterna upplevdes som en hög kostnad. I takt med att verksamheten började generera 
bättre resultat ses kostnaden dock inte längre som något problem och även 
redovisningskonsulten får lov att kontakta revisorn för rådgivning. Att förstå revisorns 
förklaringar i ekonomifrågor upplever Mikael inte som några problem. Även den andra 
delägaren förstår enligt Mikael informationen utan att ha en utbildning i ekonomi. 

4.2 National Netforms 
National Netforms grundades år 2000 av den nuvarande VD:n Mats tillsammans med 
företaget National Gummi och dess styrelseordförande. Mats arbetade innan dess med 
kvalitetssystem och IT-frågor på National Gummi. National Netforms arbetar med utveckling 
av kvalitets- och projektledningssystem och verksamheten har sitt säte i Trönninge i 
Halmstad. Av företagets tre anställda befinner sig Mats och en programmerare på kontoret i 
Halmstad medan den tredje person som arbetar som säljare befinner sig i Jönköping. Utöver 
den svenska personalen anlitar National Netforms även två externa programmerare från 
Indien. Den löpande bokföringen och lönerna sköts av en pensionerad redovisningsekonom 
som kommer in en dag i veckan och tar itu med arbetet. Mats har valt att sköta faktureringen 
själv, dels för att varje faktura innehåller specifika överenskommelser och dels för att antalet 
fakturor som skickas inte uppgår till några större mängder varje månad. 
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4.2.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
Framtagandet av årsredovisningen görs helt och hållet av en extern revisor och någon 
rådgivning i samband med framtagandet förekommer inte. Mats menar att årsredovisningen 
fyller en bra funktion för hans arbete även om han kan få fram samma information ur IT-
systemet. När årsredovisningen är färdig brukar Mats jämföra de olika posterna i 
resultaträkningen och se hur de har förändrats från år till år. Respondenten menar att 
redovisningen i allmänhet fyller en viktig funktion för honom. Varje vecka stämmer han av 
redovisningen för att se hur företaget ligger till ekonomiskt. De rapporter som används är 
balans- och resultatrapporter och Mats intresserar sig främst för omsättningen och resultatet. I 
övrigt övervakas kundreskontran noggrant för att säkerställa att fakturorna betalas. Företaget 
upprättar inga budgetar utan respondenten vet av erfarenhet hur mycket som behöver säljas 
för att tjäna pengar. 
 
Bokföringssystem 
National Netforms sköter sin bokföring genom affärssystemet Concorde där de använder sig 
av ekonomimodulen för löpande bokföring, fakturering, kundreskontra och CRM. Med hjälp 
av systemet kan Mats plocka fram resultat- och balansrapporter flera år tillbaka i tiden och 
jämföra utfallen mellan räkenskapsåren och kortare perioder. Affärssystemet används enligt 
Mats i begränsad utsträckning då systemet i sig är alldeles för stort företaget. Valet att 
använda sig av ett stort affärssystem istället för ett mindre bokföringssystem grundar sig i att 
samarbetspartnern National Gummi använder sig av det och man fick möjlighet att använda 
sig av systemet billigt. Mats menar att utan kopplingen till National Gummi hade han aldrig 
köpt samma system. För att hålla koll på statusen på kunderna håller Mats koll på det mesta i 
huvudet men tar hjälp av CRM-modulen till viss del. 

4.2.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
National Netforms arbete med prognos och planering sker enligt Mats helt utan medverkan av 
budget. Inför varje månad och kvartal går han tillsammans med säljaren igenom samtliga 
offerter och ”heta kunder” för att prognostisera den förväntade försäljningen. Mats menar att 
han av erfarenhet vet ungefär hur många försäljningar som behövs för att resultatet ska bli 
bra. Uppföljningen av prognoserna sker varje månad genom avstämningar av vinst och 
omsättning i affärssystemet. Mats tillägger att han även använder sig av sin erfarenhet i 
prognostiseringen och uppföljningen.  
 
”Har vi 20 heta prospekts vet jag att ungefär sju av dessa kommer att nappa” (Mats). 
 
Beslutsfattandet i företaget skiljer sig åt beroende på vilken typ av beslut som ska fattas. 
Beslut i den löpande verksamheten fattar Mats själv medan beslut av lite större karaktär tas i 
samråd med de övriga delägarna. Mats anser att det finns ett par beslutsfrågor som är centrala 
företaget. Det är störst fokus på vad de ska ta betalt för sina produkter. Någon bestämd 
prislista finns inte utan Mats försöker att anpassa prissättningen efter vad han tror att kunden 
kan betala. Detta arbetssätt kräver mycket erfarenhet och faktorer som beaktas är 
betalningsförmåga i region, bransch och sektor.  
 
”Det gäller att ta tillvara på tidigare misslyckanden i sin prissättning” (Mats).  
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Eftersom intäkterna inte enbart hänför sig från försäljningen finns det möjlighet att 
exempelvis sätta ett lägre försäljningspris och högre licens- och supportkostnader för att 
säkerställa att pengarna kommer in. Inom kommunal sektor väljer man att sätta priset under 
beloppsgränsen som innebär att kommunerna måste genomföra en upphandling. Detta för att 
kommunens upphandlingar enligt Mats är ett stort slöseri på tid och resurser för företaget. 
 
Större beslut kring verksamhetens inriktning sker i samråd med övriga delägare. När det 
gäller vilka produkter man ska inrikta sig på använder Mats sig främst av nätverk och 
erfarenhet. Genom att känna av marknaden och lyssna på sina partners skapas en tydlig bild 
av vilka produkter som marknaden efterfrågar. Till en viss del beaktas även siffrorna i 
redovisningen, men eftersom företaget har gott om pengar i kassan är det inget som styr. Även 
de stora aktörerna på marknaden påverkar produktbesluten. Om till exempel Microsoft 
bestämmer sig för att byta plattform måste företaget anpassa sig efter detta. Varje år 
arrangeras även ett användarmöte där Mats får input från kunderna.  
 
”Vi gör som kunderna vill, så det är oftast de som fattar besluten” (Mats). 
 
Privata beslut såsom utdelningar sker tillsammans med de övriga delägarna. Än så länge har 
de valt att behålla alla vinster som balanserade vinstmedel. Mats menar att han inte ser något 
större behov av att dela ut några pengar då han redan plockar ut en hyfsad lön och har en fin 
bil. Månadslönerna är fasta för varje räkenskapsår och fastställs baserat på prognostiserade 
prospekts och förväntade inkomster. 
 
En annan typ av beslut där National Netforms har haft vissa svårigheter är kring 
personalfrågan. Denna fråga går enligt Mats hand i hand med företagets beslut kring 
expansion. Vid tre tillfällen har de försökt att anställa en ny säljare men samtliga anställningar 
har misslyckats och Mats är försiktig till att företaget ska växa mer. I grunden är det 
ekonomin som sätter hinder. Idag vill ingen säljare jobba helt på provision och för att en 
anställning ska vara lönsam måste säljarens arbete göra investeringen lönsam. Även 
anställningar av programmerare har visat sig vara en utmaning. Eftersom konjunkturen skiftar 
snabbt i branschen innebär det en stor risk för företaget att anställa svenska programmerare 
och därför har man valt att anställa två programmerare i Indien som kan sägas upp med tre 
månaders varsel. 

4.2.3 Användning av rådgivning 
Revisorn anlitas för att ta fram årsredovisningen och även för viss operativ rådgivning inom 
beskattningsområdet. Företaget har ingen revisionsplikt men väljer ändå att anlita en revisor. 
Mats har funderat mycket kring att skippa revisorn men anser i slutändan ändå att nyttan 
överstiger kostnaderna. 
 
 ”Det känns bra att ha en känd revisionsfirma bakom sig för att till exempel undvika 
uppmärksamhet från skatteverket” (Mats).  
 
Valet av revisor föll sig naturligt då det blev praktiskt att använda sig av samma byrå som 
National Gummi. I samband med revisionen skickar byrån bara över årsredovisningen när den 
är klar vilket är något Mats inte är helt nöjd med. Han hade gärna sett att lite förklaringar och 
rådgivning hade ingått i det arvodet han betalar i samband med revisionen. Att anlita 
rådgivning för beskattningsfrågor görs på grund av att kompetensen för detta saknas i 
företaget. 
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4.3 Carmona 
Carmona grundades år 1991 av den nuvarande VD:n Gunnar som sedan starten är ensam 
ägare i företaget. Gunnar har en bakgrund som marknadsekonom men hans intresse för teknik 
och datorer ledde på 80-talet in honom mot IT-branschen. Företaget arbetar med 
mjukvaruutveckling av informations- och kvalitetssystem. Hans primära kundbas finns inom 
vården och den offentliga sektorn. Produkterna är webbaserade vilket innebär att kunderna 
kan använda sig av deras produkter utan att behöva implementera några system. Genombrottet 
för Carmona kom år 2000 när sjukhusen öppnade upp möjligheten att använda sig av 
webbaserade system. Innan Carmona grundades har respondenten även drivit ett eget företag 
som inriktade sig på att sälja hårdvaruprodukter till datorer. Under de fem första åren 
hanterade Gunnar själv den löpande bokföringen men valde därefter att lägga över arbetet på 
en bokföringsbyrå. Idag sköter bokföringsbyrån all löpande redovisning medan Gunnar själv 
sköter fakturering och betalning av leverantörsfakturorna. 

4.3.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
Gunnar är inte involverad i framtagande av årsredovisningen då detta görs av bokföringsbyrån 
tillsammans med extern revisor. Efter att årsredovisningen är färdigställd går Gunnar igenom 
siffrorna tillsammans med byrån. Respondenten har inget större intresse för något specifikt 
nyckeltal utan anser att dessa kräver en högre nivå av kunnande inom redovisning. Det enda 
måttet som han anser vara intressant i årsredovisningen är den kontinuerliga vinstutvecklingen 
i företaget. Gunnar anser dock att redovisningen har en ringa betydelse och inte är avgörande 
för hans beslut.  
 
”Tjugo års erfarenhet minskar redovisningens betydelse och papper är tråkigt och tar tid och 
ansvar” (Gunnar). 
 
Andra typer av rapporter eller budgetar förekommer inte då det enligt respondenten är för 
tidskrävande och han har fullt upp med att sköta den ordinarie verksamheten. Vad som 
däremot används flitigare är information från banken. Gunnar kontrollerar ofta in- och 
utflödet av pengar genom internetbanken då likviditeten är viktig för företaget. 
 
Bokföringssystem 
Företaget har inget bokföringssystem utan förlitar sig istället till bokföringsbyrån. Däremot 
har Gunnar tillgång till ett enklare faktureringssystem som används för att upprätta fakturorna. 
Att ha tillgång till ett bokföringssystem ser Gunnar inget behov av utan menar att han med sin 
erfarenhet är tämligen medveten om hur företaget presterar ekonomiskt och det finns inget 
behov av att skriva ut rapporter.  

4.3.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
Någon prognostisering eller budgetering av verksamheten sker inte i Carmona. Företaget har 
låga kostnader och så länge det finns mycket att göra menar Gunnar att han vet av erfarenhet 
ungefär hur resultatet ser ut. De flesta besluten baseras enligt respondenten på marknadens 
signaler. Om han överväger att förändra personalantalet baseras beslutet på antal inkommande 
projekt och signaler från marknaden. Några direkta verksamhetsbeslut säger sig respondenten 
inte fatta utan anser att personalbesluten är de viktigaste besluten för verksamheten. 
Prissättningen grundar sig i avtalshyror och konsulttjänster. För att vara konkurrenskraftiga 
sätts konsultpriserna sätts något lägre än motsvarande priser på Stockholmsmarknaden. 
Priserna för deras produkter baseras på användandegrad och antalet användare. Gunnar menar 
också att de anpassar sina priser efter kommunala och statliga gränsvärden, allt för att undvika 
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en offentlig upphandling. Beslut rörande val av kunder skapar inga större bekymmer för 
företaget. Gunnar letar efter kunder med en struktur och organisation och eftersom vården är 
ett prioriterat område inom den offentliga sektorn upplevs avtalen med dessa som trygga och 
säkra. Som ensam ägare till företaget behöver Gunnar ta ställning till hur han ska hantera 
beslut kring utdelning och även lönefrågor. Utöver månadslönen till de anställda följer 
företaget kollektivavtal avseende avsättningar till pension. Gällande utdelningen plockar 
respondenten ut så mycket som företaget klarar av att bära och det ska hela tiden finnas en 
kassa som tillåter risktagande för bolaget. 

4.3.3 Användning av rådgivning 
Relationen med revisorn beskrivs av respondenten som ytterst begränsad. Den enda gången de 
kommer i kontakt är när revisorn undertecknar årsredovisningen. Någon ytterligare form av 
rådgivning sker inte då företaget enligt Gunnar inte gör några avancerade transaktioner och 
behovet existerar inte. Valet av revisor baserade sig helt på rekommendationer och 
respondenten är nöjd med hur relationen fungerar idag. Eftersom det inte sker någon egentlig 
kommunikation har Gunnar ingenting att anmärka på relationen med revisorn. 

4.4 Tönnersjö Trädgård 
Tönnersjö Trädgård AB är ett familjeägt företag som funnits inom familjen Johansson sedan 
1948. Thomas tog över företaget för sju år sedan och driver det ihop med sin fru Maria, som 
ansvarar för redovisning och ekonomi. Hon har en bakgrund som gymnasieekonom och har 
därefter arbetat som redovisningsekonom på HFAB, där hon arbetade i ett stort affärssystem. 
Thomas är utbildad trädgårdstekniker och har arbetat inom den gröna sektorn i hela sitt liv. 
Företaget har förutom sig själva fem stycken anställda och producerar krukväxter som till 
största delen säljs till grossister och Garden center. De har även under vår- och 
sommarmånaderna en säsongsbutik där de säljer växter i en butik på anläggningen, denna 
butikförsäljning står för tio procent av den totala försäljningen. Företaget verkar inom en 
konkurrensutsatt bransch där det inte finns något samarbete mellan de olika företagen på 
marknaden och branschen har hård konkurrens från utländska aktörer som har en mer rationell 
produktion och därmed lägre priser.  

4.4.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
I arbetet med årsredovisningen tar Maria fram allt underlag och förbereder så mycket hon kan 
innan revisorn tar över för att stämma av och upprätta själva årsredovisningen. Efter 
färdigställandet av årsredovisningen sker en noggrann genomgång tillsammans med revisorn 
som kommer med värdefulla råd och tips om till exempelvis skattefrågor. Paret använder 
främst årsredovisningen för att analysera företaget internt med hjälp av jämförelsetal mellan 
åren, dock måste hänsyn tas till vädret då detta påverkar försäljningen mycket. 
Årsredovisningen skickas även till banken varje år. Paret håller just nu på att investera i ett 
nytt värmesystem och söker då bidrag från EU via Länsstyrelsen.  
 
”I denna process blir ju årsredovisningen och en god relation med banken viktig då 
Länsstyrelsen kontaktar banken för att ta reda på statusen på företaget” (Maria). 
 
Viktiga delar inom redovisningen är kassaflödet, det vill säga in- och utflödet av pengar i 
företaget. Maria stämmer av bankkontot varje månad och gör då ett mindre månadsbokslut. 
Prognoser är något som mest används kortsiktigt då företaget gör en prognos för kommande 
veckas produktion som de jämför med samma vecka året innan. Denna produktionsplanering 
är något de tycker är bra för att hålla koll på ekonomin, den följs upp noggrant och i och med 
att den fungerar som ett löpande schema kontrolleras den flera gånger dagligen vilket gör att 
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de har bra koll på statusen på företaget. Budget används mest vid större projekt, till exempel 
investeringen i ett nytt värmesystem. Vid analys av olika produkter används 
lönsamhetskalkyler för att besluta om företaget ska sluta med en viss produkt, om de ska byta 
till en likvärdig produkt eller om de ska ändra odlingssättet. Redovisningen blir ett verktyg för 
att bekräfta magkänslan. Kalkylerna används även i förhandlingar med kunderna där Thomas 
använder täckningsbidraget som ett sätt att motivera prissättningen.  
 
”Om jag har på känn att en viss kultur (blomsort) inte är lönsam och detta kan bekräftas med 
hjälp av en lönsamhetskalkyl på täckningsbidraget vet vi därefter om produkten ska tas bort 
ur sortimentet” (Thomas). 
 
Bokföringssystem 
Företaget använder sig av Visma Administration för att sköta den löpande bokföringen, 
leverantörsfakturor och fakturering. Systemet är viktigt eftersom det underlättar Marias 
arbete.  
 
”Redovisningen ska ta så lite tid som möjligt, bli så rätt som möjligt och vara användbar” 
(Maria). 
 
För ett par år sedan bytte företaget revisor och detta har gjort att fler funktioner har börjat 
användas även om Maria anser att en stor del av systemet fortfarande inte används på grund 
av bristande behov. Rapporter tas fram ur systemet där balansräkning, resultaträkning och 
olika specifika konton eller kunder kontrolleras. Exempel på det som kontrolleras är hur 
mycket produkter som såldes och om de sålda produkterna såldes till rätt pris i förhållande till 
kostnaderna. Dåligt väder är svårt att förutspå vilket påverkar kostnaderna och kan även 
påverka försäljningspriset negativt.  
 
Anledningen till att de använder sig av Visma är att det redan fanns i företaget när de tog över 
och att det är ett lättanvänt system. De tycker även att supporten är bra när de stöter på 
problem och behöver hjälp. Det var dåvarande revisorn som rekommenderade programmet 
och paret säger att om deras nya revisor använt ett annat system hade de antagligen bytt till 
det som revisorn använde. Nästa steg blir att koppla ihop lönemodulen med systemet, idag är 
det två skilda system.  

4.4.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
Beslutsfattande i företaget sker oftast gemensamt. Verksamhetsbeslut initieras när Thomas 
baserat på sin erfarenhet och kunskap hittar ett behov som Maria räknar på och tillsammans 
fattar de ett beslut om hur det ska göra. När det kommer till personalbeslut måste det finnas 
pengar för att kunna anställa någon, en vanlig lösning är att de tittar på olika alternativ som 
om det går att rotera de nuvarande anställda eller att ta hjälp av en praktikant för att lösa 
behovet. I personalbeslut är redovisningen en viktig del då ekonomin kontrolleras och en 
kalkyl görs för att se om företaget har råd. 
  
Produktsortimentet är ganska likt från år till år, beslut om att ta bort eller göra en förändring 
kring en produkt fattas med hjälp av lönsamhetskalkyler medan beslut om att ta in en ny 
baseras mer på intuition. Paret pratar mycket med kunder i butiken, är ofta ute på mässor och 
har en person anställd som har koll på nyheter i branschen. Denna information ligger till 
grund för förnyande i produktsortimentet. Det som styr prissättningen är marknaden, det vill 
säga vilken tillgång och efterfrågan som finns. Thomas och Maria har kalkyler på vilket pris 
de behöver debitera men tvingas ibland sälja med förlust på grund av begränsad efterfrågan. 
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Vilka leverantörer som används beror dels på vilket sortiment de erbjuder och dels på vilket 
pris och vilken kvalitet de har.  
 
”Innan beslut om att acceptera en ny kund kontrollerar jag deras årsredovisning för att se om 
det är ett stabilt företag som kommer kunna betala för sig” (Maria).  
 
Vid privata beslut tar de hjälp av en försäkringsmäklare med pension och försäkringar. De tar 
inte ut några utdelningar utan tillämpar tantiem, vilket innebär att de till en lägre 
skattekostnad får ut lön efter årets slut. 

4.4.3 Användning av rådgivning 
Företaget har till för två år sedan haft samma revisor sedan 70-talet, anledningen till bytet var 
att de inte kände att de fick gehör för sina idéer. Maria ville förändra rutinerna i redovisningen 
för att underlätta sitt arbete men blev motarbetad av revisorn. Respondenterna är övertygade 
om att kostnaden för revisorns tjänster kommer sjunka inom ett par år, kostnaden för bokslutet 
har redan minskat då Maria nu är mer involverad, får lära sig mer och kan då sköta mer själv. 
Om Maria skulle stöta på något problem i redovisningen är det revisorn hon ringer till för att 
få hjälp. Revisorn rådfrågas även i strategiska frågor rörande verksamheten. De större 
frågorna kan vara vid generationsskifte eller vid större investeringar som nu när de håller på 
att investera i ett nytt uppvärmningssystem för växthusen. De tycker att det är svårt att hänga 
med i alla nya regler och tycker därför det är en stor trygghet att ha en revisor som håller koll 
åt dem. Båda respondenterna tycker att nyttan med revisor väl överstiger kostnaden. 
 
”En bra revisor kan aldrig bli för dyr men en dålig revisor är inte värd pengarna” (Thomas).  
 
De valde revisorn efter att ha kontrollerat med kontakter på Skatteverket som 
rekommenderade ett par och sedan var det personkemin som styrde. De är mycket nöjda med 
sin nuvarande revisor och känner en tillit och trygghet som inte fanns med den tidigare 
revisorn. 

4.5 Stomgårdens Ägg 
Företaget drivs av Mattias som 2002 tog över ägarskapet efter sina föräldrar som gjorde om 
företaget till ett aktiebolag i mitten av 80-talet. Företaget bedriver äggproduktion och 
verksamheten inhyser 20 000 hönor. Äggen säljs till ett packeri som därefter säljer äggen 
vidare till olika livsmedelsbutiker och bagerier. Utöver sin yrkeserfarenhet har Mattias har 
gått flera kortare utbildningar inom lantbruk och företagande. Från början skötte han 
bokföringen själv men nu har hans fru Kristina tagit över den delen. Hon har tidigare arbetat 
på ekonomiavdelningen på ett grossistföretag i Falkenberg.  

4.5.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
Kristina sköter under året den löpande bokföringen och i samband med bokslutet lämnar hon 
över allt arbete till revisorn som upprättar ett bokslut och årsredovisningen. Den löpande 
bokföringen skickas varannan månad till revisorn som kontrollerar att den är korrekt 
utformad. Årsredovisningen använder respondenterna till att jämföra resultatet mellan 
nuvarande och föregående år och för att få förklaringar till varför resultatet ser ut som det gör. 
Den skickas även till banken för att de vill vara uppdaterade på företagets status, detta var 
viktigare tidigare år då de nu har betalat av nästan hela lånet för investeringarna som gjordes 
när Mattias tog över företaget.  
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Mattias använder sig inte särskilt mycket av redovisningen för att styra företaget. Han vet 
ungefär hur intäkterna ser ut genom de avräkningar packeriet skickar en gång i veckan då 
företaget levererar ägg. Den största utgiften är inköp av soja till foderblandningen där han 
köper in 12 ton i taget för 60-70 000 kronor var tredje, fjärde vecka. I och med att dessa två 
faktorer styr företagets resultat kan Mattias hålla koll på den ekonomiska utvecklingen i 
huvudet. Mattias kontrollerar redovisningen en gång i månaden genom att skriva ut resultat- 
och balansrapporter. Resultatet kontrolleras för att stämma av försäljningen och för att följa 
upp företagets prestationer. Även avstämningar mot bankkonton görs varje månad för att se 
att redovisningen stämmer med de likvida medel som finns på kontot.  
 
Bokföringssystem 
Företaget använder sig av Visma SPCS där Kristina matar in den löpande bokföringen. 
Faktureringen sker däremot separat via Microsoft Excel och Word då omfattningen av 
fakturor är begränsad. Den information som Mattias använder från systemet är balans- och 
resultatrapportern som även skickas till revisorn. Bokföringssystemet är ett arv från när 
föräldrarna skötte företaget och respondenterna har funderat på att byta till Sparbanken e-
bokföring men tycker det är besvärligt om de skulle vilja byta bank i framtiden.  
 
”Att revisorn använder samma system är också en bidragande faktor till att vi behåller 
systemet” (Kristina).  
 
Respondenterna tycker systemet är viktigt för deras företag då det gör det löpande arbetet 
smidigare och de hade inte klarat sig utan det. Kostnaden för systemet består av licens- och 
supportkostnader till Visma och prisnivån är enligt respondenterna fullt rimlig.  

4.5.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
Vid beslut om att utöka personalen tittar Mattias först på om det finns ett behov, finns det är 
det på grund av att företaget har växt och på så sätt också ökat sina intäkter. Han kontrollerar 
ändå redovisningen för att se om företaget har råd att anställa fler. Beslut rörande vilket 
packeri som Mattias ska lämna äggen till baseras på dels hur mycket han får betalt för äggen 
men även magkänslan spelar stor roll. Packerierna har olika sätt att göra avdrag på priset 
vilket gör det svårt att jämföra olika packerier med varandra. För att lösa det problemet 
frågade Mattias runt bland grannarna för att bilda sig en uppfattning om prisbilden hos de 
olika packerierna. Prissättningen på äggen styrs av marknaden och vilken typ av inredning 
som hönsen har, exempelvis om de går lösa eller lever i bur. Mattias önskar att det hade 
funnits ett marknadsledande packeri som hade kunnat gå i bräschen för de andra packerierna 
med prishöjningar och hårdare krav gentemot handeln. Ytterligare en faktor som påverkar 
priset är om äggen går till handeln eller industrin. Procentuellt går cirka 70 procent av 
försäljningen till handeln, siffran beror även på säsong. På sommaren äter vi mindre ägg och 
då ökas försäljningen till industrin medan det säljs mer ägg till handeln runt påsk. Det finns en 
bra balans mellan hur mycket ägg som äts och hur många som produceras. Det finns heller 
ingen konkurrens från utlandet då andra länder inte kan leva upp till de svenska kraven om att 
det inte får finnas risk för salmonella. Vid val av leverantör av soja jämförs priserna från olika 
leverantörer med varandra. Eftersom det bara finns två leverantörer och de har liknande 
service och kvalitet på produkterna är det priset som avgör vilken leverantör som väljs. 
 
Mattias gör en egen kalkyl för att bestämma om han ska fortsätta göra foder själv eller om han 
ska köpa in färdigfoder. De parametrar han tar hänsyn till är vad sojakoncentratet kostar att 
köpa in och vad han kan sälja spannmålen för, detta jämförs sedan med priset på färdigfoder. 
Beräkningen och bedömningen görs cirka en till två gånger per år. Privata beslut som 
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pensionsförsäkring tar de hjälp med av banken, de får förslag från banken som de kollar upp 
med revisorn för att få en oberoende åsikt om förslaget.  

4.5.3 Användning av rådgivning  
En stor anledning till varför företaget anlitar en revisor är för att de måste, men också för att 
de tycker det är skönt att någon kontrollerar att allt står rätt till i företaget. De tycker inte att 
kostnaden för revisorn är betungande utan att nyttan överstiger kostnaden.  
 
”Vi jämför även vår kostnad med grannarna runt omkring och har kommit fram till att vi har 
en rimlig kostnad för revisionen” (Mattias).  
 
Respondenterna trivs med sin revisor och tycker denne är lätt att förstå. De lär sig mer av 
revisorn och får färre och färre påpekande om saker som behöver förbättras. Årsredovisningen 
gås igenom med revisorn där de diskuterar de olika delarna och revisorn förklarar det som 
respondenterna inte förstår. Förutom att de tar hjälp vid årsbokslutet och i den löpande 
bokföringen tar de hjälp vid större frågor som investeringar då investeringsstöd kan sökas från 
EU. Vid stora investeringar tar de även hjälp och råd av banken. Vanliga gårdsstöd går 
Mattias igenom med grannen då de läser varandras ansökningar och kan på så sätt hjälpa 
varandra.  

4.6 Heagårds Egendom 
Heagårds Egendom AB är ett fjärde generationens familjeföretag vars verksamhet innefattar 
spannmål, balj- och oljeväxtodling. Företaget drivs idag av respondenten Håkan och hans bror 
som 1991 tog över driften efter sin far. Bröderna, som är företagets enda anställda, har 
ungefär samma arbetsuppgifter förutom när det kommer till ekonomin då Håkan själv 
hanterar den löpande bokföringen. Håkan studerade på gymnasiet ett maskiningenjörsprogram 
och har därefter utbildat sig inom driftledning på yrkeshögskola, en utbildning som bland 
involverar företagande och bokföring. Utöver odlingen förekommer även viss uthyrning av 
butikslokaler och sammanlagt omsätter verksamheten cirka fyra miljoner kronor årligen. 

4.6.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
Håkan hanterar själv den löpande bokföringen men anlitar även en redovisningskonsult för 
bokslut, deklarationer och rådgivning. Framtagandet av årsredovisningen sker genom att 
Håkan skickar över den löpande bokföringen till konsulten som därefter upprättar bokslutet 
och skickar över det för påskrift till revisorn. Efter varje bokslut görs en omfattande 
genomgång av årsredovisningen tillsammans med redovisningskonsulten. Tjänsten benämns 
som företagsanalys där konsulten försöker bryta ner kostnaderna och räkna på bland annat 
timkostnader och lönsamhet. Håkan känner dock tvivel kring siffrornas korrekthet och det 
enda han vet med säkerhet är att analysen i sig blir dyr. Motivet till förfarandet är att det är en 
historisk tradition och även för att underlätta inför framtida generationsväxlingar. Håkan 
granskar inte några specifika nyckeltal men anser att kostnaderna är den del av 
årsredovisningen som intresserar honom mest.  
 
Den löpande redovisningen fyller ingen större funktion förutom att utgöra underlag inför 
bokslutet. Det är sällan Håkan skriver ut några rapporter men ibland plockar han fram 
resultatrapporter på skärmen.  
 
”Rapporter och budgetar är inte lönt att granska då inkomsterna och utgifterna kommer 
ojämnt under bokföringsåret” (Håkan).  
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Däremot finns det ett större fokus på information från banken. Varje vecka betalas 
leverantörsfakturorna genom att en betalfil skickas via banken. I samband med detta och 
ytterligare en gång per vecka stämmer Håkan av bankkontot mot redovisningen. 
 
Bokföringssystem 
Företaget använder sig av bokföringssystem XOR Compact där Håkan hanterar den löpande 
bokföringen, kund- och leverantörsreskontra samt fakturering. Modulerna för 
tidsrapportering, löner, lager och inventarier används inte. Systemet fyller enligt respondenten 
en viktig roll för arbetet.  
 
”Det förenklar mitt arbete avsevärt, det blir inget dubbeljobb och saker och ting blir betalt i 
rätt tid” (Håkan). 
 
Systemet används främst för att sköta det löpande ekonomiarbete och Håkan kan ibland skriva 
ut en resultatrapport ur systemet. Det finns även ett växtodlingsprogram som används som 
stöd vid odlingsplanering och för att räkna ut lönsamhet i produktionen. Någon integrering 
finns dock inte mellan de båda systemen. Företaget betalar en årlig licens- och supportavgift 
för systemet och Håkan anser att debiteringen ligger på en rimlig nivå. Han är överlag mycket 
nöjd med XOR och beklagar sig över att systemet har blivit uppköpt av Visma vilket har 
inneburit att uppgraderingarna har upphört. Håkan fick i början av 90-talet rådet av sin 
redovisningskonsult att använda sig av bokföringssystemet SPCS. Han upplevde dock 
systemet som föråldrat och svårhanterligt då det var dosbaserat. Genom att själv söka efter 
alternativ kom Håkan tillslut över en 30-dagars gratisversion av XOR som han genast fattade 
tycke för då han upplevde det som modernt och lätthanterligt. Dock skulle systemet senare bli 
uppköpt av samma företag som han tidigare valt bort men trots detta har respondenten fortsatt 
med samma lösning även om programmet börjar bli allt mer omodernt. Han har provat nyare 
versioner av SPCS men tycker fortfarande att programmet är krångligt. 

4.6.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
Planering och prognos inför ett nytt verksamhetsår görs enligt Håkan löpande under året. Han 
upprättar tillsammans med sin bror en växtodlingsplan över vilka grödor som ska odlas 
nästkommande år. Med hjälp av växtodlingsprogrammet beräknas de kostnader som finns för 
skörden (jordbearbetning, vatten, gödning, ogräsbekämpning etc.). Växtodlingsplanen baseras 
till stor del på Håkans erfarenhet då det finns många parametrar att ta hänsyn till inom odling. 
Vissa grödor kan till exempel inte odlas på samma fält flera år i rad och även det rådande 
priset på grödorna styr vad som ska odlas. Att göra uppföljningar under årets gång är svårt 
och Håkan menar att han inte har någon hjälp av redovisningen för detta. 
 
”Det är inte förrän det är skördat och sålt som man vet resultatet, därför kan man inte göra 
så mycket med redovisningen innan” (Håkan). 
 
När det kommer till större investeringsbehov berättade Håkan att de förra året var tvungna att 
investera i en ny silo. I det här fallet gjordes inga kalkyler utan det var verksamhetens behov 
som var avgörande för beslutet. Inte heller när det kommer till prissättning på varorna 
används redovisning eller kalkyler. Det är mottagaren som sätter priset och de beslut som 
Håkan måste fatta är om de ska sälja innan eller efter skörden. Det är ett ständigt spekulerande 
och kräver mycket erfarenhet. De stora besluten blir annars produktbesluten och Håkan 
berättar att de främst måste ta hänsyn till väder och vad marken klarar av, annars riskerar de 
att få sjukdomar i skörden. 
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”Det gäller att planera långsiktigt och erfarenhet går före lönsamhet” (Håkan). 
 
De privata besluten har en tydlig koppling till redovisningen. Ägarna tar ut en fast månadslön 
och efter årets slut kan de stämma av årsredovisningen och besluta om mer lön eller 
utdelning. Här rådfrågas redovisningskonsulten och de har även valt att behålla pengar i 
företaget för att få bättre ränta och samtidigt hålla ner checkkrediten. 

4.6.3 Användning av rådgivning 
Håkan berättar att företaget konsulterar en redovisningskonsult för hjälp med bokslut och 
andra rådgivningstjänster. Rådgivningen består av upprättande av bokslut, deklaration, 
juridisk rådgivning vid kontrakt, skattefrågor och en årlig företagsanalys. De har även en 
revisor som Håkan endast träffar i samband med bokslutet och vars främsta uppgift är att 
skriva på årsredovisningen. Respondenten menar att han vid flera tillfällen har funderat på att 
sluta använda revisorn då revisorn upplevs som dyr och petig. Att använda sig av 
rådgivningstjänster har sin grund i att kompetensen saknas inom företaget. Det är inte bara 
revisorns kostnader som ses med en viss skepsis, även redovisningskonsultens debiteringar 
ses som höga. 
 
”Han tar ju betalt per timme, tyvärr så är redovisningskonsulten den sämste på att redovisa 
sina timmar” (Håkan). 
 
Respondenten ställde sig även kritisk till att redovisningskonsulten kunde agera så 
inkonsekvent. 
 
”Det kanske är rätt, men det är rätt konstigt. När de tittar på våra fakturor ska det vara 
noggrant specat allting, men när de själva ska fakturera är det inte så petigt” (Håkan). 
 
Valet av revisor och redovisningskonsult var aldrig särskilt komplicerat då Håkan vid 
övertagandet av företaget valde att behålla samma byråer som använts tidigare. Han upplever 
inte heller några svårigheter att förstå vad som sägs och menar att det han främst lär sig är hur 
olika transaktioner ska konteras. 

4.7 Sammanfattning empiri 
Empirikapitlet avslutas med en sammanfattande tabell (se tabell 3) som kortfattat redogör för 
samtliga företags ståndpunkt inom respektive tema. Vi har under respektive tema valt ut ett 
antal kärnfrågor som vi tar med oss till analysen. Kärnfrågorna är baserade på intervjuguiden 
som i sin tur är förankrad inom tidigare forskning. Tabellen visar vilka företag som är IT-
respektive lantbruksföretag och utgör grunden för det nästkommande analyskapitlet.  
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IT
Företag

Hemsida 24 National Netforms Carmona
Resultat efter fin. poster (SEK) 2 771 000 443 000 733 000
Soliditet 66% 53% 61%
Kassalikviditet 313% 211% 290%

Användning av formell redovisning
Sköter bokföring själv?

Nej Endast fakturering Nej
Redovisningens användningsområde?

-
Avstämning omsättning och
resultat -

Viktigaste nyckeltal?
- Omsättning & resultat Kassaflödet

Användning av årsredovisningen?
Nej Årsjämförelser Vinstutvecklingen

Har ett bokföringssystem?
Ja Ja Nej

Används systemet i större utsträckning?
(flera integrerade moduler) Nej Ja -
Vilka rapporter tas fram i
bokföringssystemet? - Resultat- och balansrapport -
Hur ofta skrivs rapporterna ut? - Månadsvis -

Användning av informell redovisning:
Vad ligger till grund för ägarens 
agerande?

Till stor del intuition
 och magkänsla Erfarenhet Marknaden, erfarehet

Modell för prognos? Orderingångar senaste
 30 dagarna "Heta kunder" -

Modell för uppföljning? Orderingångar senaste
 30 dagarna Resultatrapport -

Kognitiva modeller?
Orderingångar "Heta kunder" -

Användning av rådgivning:
Revisorn inverkat på val
av bokföringssysstem? Nej Nej -
Användning av rådgivning

Operativ Operativ Operativ
Missnöje med sin revisor?

Nej Ja, överväger att sluta anlita Nej
Företaget tyckte rådgivningens
nytta översteg kostnaden Ja Tveksam Ja
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Tabell 3, Sammanfattning empiri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Lantbruk
Företag

Tönnersjö Trädgård Stomgårdens Ägg Heagårds Egendom
Resultat efter fin. poster (SEK) 1 001 000 428 000 -145 000
Soliditet 30% 69% 11%
Kassalikviditet 198% 576% 49%

Användning av formell redovisning
Sköter bokföring själv?

Ja Ja Ja

Redovisningens användningsområde?
Lönsamhetsberäkningar Fsg-avstämning

Analyser inför generations-
skiften

Viktigaste nyckeltal?
Kassaflödet Kassaflödet Kostnader

Användning av årsredovisningen?
Årsjämförelser Årsjämförelser Företagsanalys

Har ett bokföringssystem?
Ja Ja Ja

Används systemet i större utsträckning?
(flera integrerade moduler) Ja Ja Ja

Vilka rapporter tas fram i
bokföringssystemet?

Resultat- och 
balansrapport, 
Lönsamhetskalkyl Resultat- och balansrapport Resultat- och balansrapport

Hur ofta skrivs rapporterna ut? Veckovis Månadsvis Sällan

Användning av informell redovisning:
Vad ligger till grund för ägarens 
agerande? Redovisning Magkänsla, egen kalkyl Erfarenhet
Modell för prognos? Produktionsplanering Foderkalkyl Löpande växtodlingsplan
Modell för uppföljning? Resultatrapport Resultatrapport -
Kognitiva modeller?

Erfarenhet + TB Foderkalkyl
Erfarenhet, 
odlingsbegränsningar

Användning av rådgivning:
Revisorn inverkat på val
av bokföringssysstem? Ja Ja Nej
Användning av rådgivning

Operativ & Strategisk Operativ & Strategisk Operativ & Strategisk
Missnöje med sin revisor?

Nej, har bytt Nej Ja, överväger att sluta anlita
Företaget tyckte rådgivningens
nytta översteg kostnaden Ja Ja Tveksam
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5 Analys 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kapitlet inleder med en grundlig genomgång kring analysens tillvägagångssätt och för att 
tydliggöra tillvägagångssättet har vi utvecklat en analysmodell. Därefter jämförs den insamlade 
empirin mellan de olika branscherna och mot den teoretiska referensramen. Skillnader, likheter 
och bakomliggande faktorer till användningen av redovisningsinformation åskådliggörs med 
hjälp av en sammanfattning och en avslutande tabell.  
 
För att kunna identifiera de bakomliggande faktorer som ligger till grund för ägarnas 
användning av redovisningsinformation har vi valt att dela upp analysen efter uppsatsens tre 
övergripande teman, användning av formell redovisning, användning av informell redovisning 
och användning av rådgivning. Vi har tolkat vårt empiriska material genom att jämföra IT- 
och lantbruksföretagens svar. Under respektive tema förs utifrån respondenternas svar en 
diskussion kring vilka skillnader och likheter som förekommer mellan IT- och 
lantbruksföretagen. Dessutom jämförs de empiriska resultaten med den tidigare forskningen 
som har utformat vår studie och som presenteras i den teoretiska referensramen. Andra 
faktorer som tas hänsyn till i analysen är respondenternas utbildning inom ekonomi och vilka 
krav på redovisning som finns i företaget. 
 
För att underlätta analysen har vi utvecklat en analysmodell (se figur 2). Under begreppet 
användning av formell redovisning analyserar vi respondenternas användning av 
redovisningen, hur redovisningen tas fram, vilken betydelse den fyller samt hur 
årsredovisningen används. Även respondenternas användning av bokföringssystem analyseras 
och faktorer som behandlas är vilka moduler som används, hur dessa används av ägaren, vilka 
rapporter som skrivs ut samt hur viktigt systemet är för verksamheten. I nästa övergripande 
tema, användning av informell redovisning analyseras ägarnas användning av kognitiva 
modeller och hur utformningen av modellerna ser ut. Det sista temat, användning av 
rådgivning tar sin utgångspunkt i revisorns roll i företagens verksamhet. Faktorer som jämförs 
är hur revisorn/redovisningskonsulten har inverkat på val av bokföringssystem, vilken 
rådgivning företagen anlitar, vad respondenterna får ut av rådgivningen samt deras 
uppfattning om vad rådgivningen tillför i förhållande till kostnaden. 
 

 
 
 
Figur 2, Analysmodell, egenutvecklad. 
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5.1 Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 
Resultatet av vår studie visar att två av tre IT-företag inte använder sig av formell 
redovisningsinformation inom varken planering, uppföljning eller beslutsfattande. Det tredje 
företaget använder redovisningen för uppföljning. Åsikten bland samtliga IT-företag var att 
redovisningen är tidskrävande och utgör ett hinder för utvecklingen.  
 
”Redovisningen blev som ett störande moment. Det var dels extremt tråkigt och inget jag 
behärskade väl. Dessutom medförde redovisningen ett avbrott i arbetet och jag förlorade tid 
där jag hade kunnat arbeta med bättre saker, som utveckling” (Mikael, Hemsida 24). 
 
Bland lantbruksföretagen var användningen av redovisningsinformationen betydligt mer 
omfattande. Samtliga lantbrukare skötte bokföringen själva och uppvisade ett större intresse 
för redovisningen än IT-företagen. En bakomliggande orsak till detta kan vara att 
respondenterna var utbildade inom företagande och därmed också inom redovisning. Även 
grundförutsättningarna mellan de olika branscherna kan påverka användningen. 
Lantbruksföretagen har samtliga höga kostnader och lägre marginaler vilket medför att de blir 
tvingade att fokusera mycket på att kontrollera sina kostnader i redovisningen. IT-företagens 
begränsade användning av redovisningsinformation skiljer sig mot majoriteten av den 
forskning vi har tagit del av där användning av redovisningsinformation har visat sig vara en 
viktig framgångsfaktor (Lybaert, 1998) och en viktig del i beslutsfattandet (Dergård, 2006). 
Lantbruksföretagens stora intresse för redovisningen skiljer mot Argilés och Slofs (2003) 
resultat där de katalanska lantbrukarna sällan var delaktiga i att upprätta redovisningen och 
redovisning betraktades som en tråkig syssla. Argilés och Slofs (2003) resultat 
överensstämmer snarare med IT-företagens uppfattningar om att redovisning är tråkigt och 
slöseri med tid och resurser. 
 
Den empiriska undersökningen visar att det främst är IT-företagen som vill expandera sin 
verksamhet. Två av tre respondenter eftersträvar ökad tillväxt medan den tredje respondenten, 
Mats på National Netforms tvärtemot vill undvika ytterligare tillväxt. Samma respondent 
uppvisade också det största intresset för redovisning bland IT-företagen vilket skiljer sig mot 
Argilés och Slof (2003) som anser att en ökad användning av redovisningsinformation kan 
öka tillväxten. Respondenterna från Hemsida 24 och Carmona eftersträvade en ökad tillväxt 
och hade i takt med att företaget växte lagt allt mindre fokus på både användning och 
granskning av redovisningen. I företagens tidiga år var fokus på redovisning betydligt större 
då resultaten var sämre. Tack vare låga fasta kostnader och en god vinstmarginal fanns inget 
behov att granska redovisningen när omsättningen efter ett par år ökade. Till exempel kunde 
alla IT-företagens respondenter genom att bevaka orderingångarna veta på ett ungefär hur 
företaget låg till resultatmässigt. Bland lantbruksföretagen där användningen av 
redovisningsinformationen var högre fanns ingen större strävan efter ökad tillväxt. 
Respondenternas fokus låg istället på att kontrollera sina kostnader och jämföra dessa med 
föregående års kostnader. 
 
Skillnaden mellan de två branschernas användning av redovisning kan identifieras i 
användningen av formella rapporter som de själva utformar utifrån redovisningen. Majoriteten 
av IT-företagen säger sig inte använda några som helst rapporter medan majoriteten av 
lantbruksföretagen använder rapporterna i stor utsträckning vid avstämningar och 
lönsamhetsberäkningar. Den mest förekommande rapporten är resultatrapporten som tas fram 
vecko- eller månadsvis. Att lantbruksföretagen använder sig av fler formella rapporter kan 
bekräfta Hansens (2005) slutsats att rapporter som skapas ur den löpande bokföringen 
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används för att övervaka variabler som är kända på förhand. Samtliga lantbruksföretag har 
funnits inom ägarnas familjer i flertalet generationer och några större förändringar sker sällan 
i dessa företag. IT-företagens redovisningsanvändning liknar Halabis et al. (2010) 
resonemang kring framtagandet av formella rapporter. Resultatet visar på en begränsad 
användning bland småföretagarna vilket berodde på att respondenterna inte kunde förstå 
redovisningsinformationen. De två IT-företagsrespondenterna som inte använde sig av 
formella rapporter förklarade att detta berodde på ett bristande behov och att de med hjälp av 
sin erfarenhet hade kontroll på företagets ekonomiska status. Även det tredje företagets ägare, 
Mats på National Netforms, sade sig inte behöva några rapporter för att kontrollera ekonomin. 
Anledningen till att han använde sig av rapporter var snarare för att kunna rapportera till sina 
delägare. 
 
Årsredovisningen var enligt respondenterna inom både branscherna något som användes 
ytterst sällan, om ens någonsin. Den enda gången respondenterna kom i kontakt med den var i 
samband med påskriften. Lantbruksföretagen använder årsredovisningen endast till att 
jämföra kostnader och intäkter med föregående år och IT-företagen använder rapporten i ännu 
mindre utsträckning. National Netforms användande liknar lantbruksföretagen medan 
Carmona enbart granskar vinstutvecklingen. Det tredje IT-företaget, Hemsida 24, har en årlig 
genomgång av årsredovisningen med revisorn men lägger ingen större vikt vid siffrorna så 
länge det ser bra ut. Våra resultat liknar resultaten i Sian och Roberts (2009) studie där 
respondenterna visserligen ansåg att årsredovisningen var en av de viktigaste 
informationskällorna men resultaten visade även att informationen i rapporten sällan användes 
av företagets ägare. Våra resultat stämmer också överrens med Halabi et al. (2010) där deras 
studie visade att småföretagarna knappt använder sig av sina årsredovisningar.   
 
Det viktigaste nyckeltalet från redovisningen var bland två av tre lantbruksföretag kassaflödet 
medan IT-företagen inte föredrog något specifikt mått. Kassaflödet hos lantbruksföretagen 
stämdes av mot kontoutdrag från internetbanken och detta gjordes på vecko- eller 
månadsbasis av respondenterna. Collis och Jarvis (2002) identifierade månads- och 
kvartalsrapporter, kassaflödet och bankkontoutdrag som tre huvudkällor av 
redovisningsinformation för småföretag. Våra resultat pekar på att månads- och 
kvartalsrapporten inte har någon betydelse för IT-företagen medan majoriteten av 
lantbruksföretagen upprättar någon form av månadsbokslut. Incitamentet för att prioritera 
kassaflödet och kontoutdragen var enligt Collis och Jarvis (2002) att upprätthålla en god 
relation med banken. Detta märktes inte av i någon av de branscher vi undersökte där 
kassaflödets betydelse berodde på andra faktorer. Bland IT-företagen nämndes ett behov av en 
buffert medan lantbruksföretagen var beroende av ett stabilt kassaflöde för sina stora utgifter 
under året. Yströms (2010) studie visade liknande resultat då kassaflödet var viktigt eftersom 
en verksamhets utveckling kräver likvida medel. 
 
Bokföringssystem 
Samtliga företag i vår studie undantaget ett IT-företag förfogade över någon form av 
bokföringssystem. Bland lantbruksföretagen spelade bokföringssystemen en viktig roll då 
samtliga av dessa upprättade sin bokföring i systemen. Respondenterna i lantbruksföretagen 
anser att bokföringssystemen fungerade som ett verktyg som underlättade deras arbete 
betydligt. 
 
”Det förenklar mitt arbete avsevärt, det blir inget dubbeljobb och saker och ting blir betalt i 
rätt tid” (Håkan, Heagårds Egendom). 
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Den stora användningen bland lantbruksföretagen skiljer sig mot flertalet tidigare studier som 
visar att småföretagare inte utnyttjar sina bokföringssystem optimalt (Marriott & Marriott, 
2000; Breen et al., 2003; Halabi et al., 2010).   
 
Bland de undersökta IT-företagen pekar resultaten snarare på ett motsatt förhållningssätt där 
Carmona inte ens förfogar över ett bokföringssystem och Hemsida 24 knappt använder sig av 
sitt. Istället har företagen valt att outsourca sina redovisningsfunktioner och för att styra sina 
företag använder de istället orderingångsberäkningar som kompletteras med rådgivning från 
revisorer och redovisningskonsulter. Tidigare studier visar däremot att användningen av 
bokföringssystem anses vara hög bland små IT-företag där ägarens kompetens medför att 
verksamheten kan integreras med bokföringssystemet och på det sättet skapa en avancerad 
ekonomisk styrning (Laitinen, 2001). Medan Breen et al. (2003) anser att bokföringssystemen 
bidrar till effektivare affärsprocesser och ökad ekonomisk styrning av företaget resonerar 
respondenterna i IT-företagen snarare på ett motsatt sätt då allt arbete med redovisning och 
bokföringssystem kräver för mycket tid och hindrar ägaren i arbetet med att utveckla 
företaget. Resonemanget liknar det som förs av Proudlock (1999) där just tiden det tar att 
sondera marknaden efter ett passande systemet, tiden det tar att implementera systemet och 
tiden det tar att mata in den löpande bokföringen är de främsta faktorerna till varför 
småföretagare inte använder sig av bokföringssystem i större utsträckning. Däremot finner vi 
mer stöd i Breens et al. (2003) slutsats om att bokföringssystemen effektiviserar 
affärsprocesser om vi jämför deras resonemang med lantbruksföretagen där samtliga 
respondenter som ovan nämnts effektiviserade sin bokföring med hjälp av systemen. Argilés 
och Slofs (2003) resultat visade tydligt på ett motstånd mot bokföringssystem och även om 
systemen vore gratis skulle endast en minoritet av de katalanska lantbrukarna använda sig av 
dessa. Lantbrukarna som deltog i vår studie visade upp ett motsatt beteende. 
Bokföringssystemen används inte bara till att upprätta den löpande bokföringen utan även för 
att skapa rapporter och upprätta kalkyler där lönsamheten på olika produkter kunde 
analyseras. 
 
Bland våra respondenter är det främst IT-företagen som är intresserade av ökad tillväxt men 
deras strategier inbegriper inte någon ökad användning av bokföringssystemet. Carmona har 
till och med valt att inte använda sig av någon form av bokföringssystem. Lantbrukarnas 
önskan om tillväxt är begränsad då en expansion medför stora investeringar och ökade 
kostnader. IT-företagens förhållningssätt skiljer sig tydligt mot McMahon (1991) som menar 
att en ökad tillväxt leder till ett större behov av att kontrollera ekonomin och för att 
åstadkomma detta bör det ske en uppgradering av bokföringssystemet. Även andra studier 
förespråkar bokföringssystemens användbarhet. Marriott och Marriotts (2000) resultat visade 
att ägarna till småföretagen fattade sämre beslut när ett bokföringssystem inte fanns att tillgå 
och Salehi et al. (2010) anser att information som inhämtas från bokföringssystemet kan 
stödja ledningen i beslutsfattandet. Bland IT-företagen uppgav ingen av respondenterna att 
deras beslut baserades på information från redovisningssystemet. Samtliga ägare var mer 
intresserade av de framtida orderingångarna och hade tack vare sin erfarenhet en känsla för 
hur det ekonomiska läget såg ut. Lantbruksföretagen var aningen mer positivt inställda till 
bokföringssystemens betydelse vid beslutsfattandet, främst Tönnersjö Trädgård som använde 
sitt system till att kalkylera kring lönsamhet på deras produkter.  
 
Bland våra respondenter finns inga tendenser till missnöje med kostnaden för 
bokföringssystemet. I dagens läge är kostnaden för små bokföringssystem låg och ingen av 
respondenterna upplevde priset som ett problem. Detta skiljer sig mot Breens et al. (2003) 
resultat som visade att kostnaden utgjorde ett hinder för användandet av bokföringssystem. 

39 
 



Carmona, som valt att inte använda sig av ett bokföringssystem, motiverade valet med att det 
helt enkelt inte fanns något behov av ett system. En förklaring till att bokföringssystemen inte 
uppskattas eller genererar någon nytta för företagen kan kopplas till Marriott och Marriotts 
(2000) resultat som visar att småföretagen vid val av bokföringssystem inte har rådfrågat 
revisorn angående systemets lämplighet för verksamheten. Resultaten stämmer väl in på vår 
studie där endast två av sex företag anger att revisorn har inverkat på valet av 
bokföringssystem. Hos IT-företagen har ingen av respondenterna diskuterat valet med sin 
revisor. På lantbrukssidan har två av företagen uppgett att revisorns rekommendationer väger 
tungt vid valet av bokföringssystem och de två företagen (Tönnersjö Trädgård och 
Stomgårdens Ägg) är även de företagen som använder sitt bokföringssystem mest. Detta ger 
stöd för flera studier som föreslår revisorn som lösning för att öka och förbättra användningen 
av bokföringssystem bland småföretag (Marriott & Marriott, 2000; Breen et al., 2004; Ismail 
& King, 2007; Heneetegala & Armstrong, 2009). 

5.2 Användning av informell redovisning 
Kognitiva modeller 
Användningen av formell redovisning spelar mer eller mindre roll för ägaren beroende på 
vilken bransch som undersöks. Studiens IT-företag utmärkte sig som tidigare nämnts genom 
att använda sig av ytterst begränsade mängder formell redovisning. Istället förlitade sig ägarna 
på sin erfarenhet och agerade i regel efter magkänsla och intuition. Ur årsredovisningarna 
framgår det att IT-företagen utmärker sig med att ha låga kostnader och höga vinstmarginaler. 
Medan lantbruksföretagen gjorde kalkyler med täckningsbidrag för prissättningen valde IT-
företagen ett flexiblare förhållningssätt. Utgångspunkten var hur mycket de trodde att 
kunderna var beredda att betala. 
 
”99 kronor per månad lät som en bra siffra, det borde väl alla ha råd med?” (Mikael, 
Hemsida 24). 
 
Lantbruksföretagens verksamheter präglas däremot av höga kostnader och små marginaler 
vilket bidrog till att täckningsbidraget blev centralt vid prissättning och val av produkter. 
Underlaget för täckningsbidragen hämtade lantbrukarna ur den formella redovisningen genom 
att bryta ner omsättningen och fördela kostnaderna på de olika produkterna. För Tönnersjö 
Trädgård och Heagårds Egendom användes täckningsbidragen främst för att bestämma vilka 
produkter de skulle satsa på medan Stomgårdens Ägg använde kalkylerna till att bestämma 
om de skulle producera eget foder eller köpa in färdigfoder.  
 
Svaren från IT-företagen stämmer överens med tidigare studier som har visat att formella 
rapporter sällan används i mikroföretag och den information som ägarna till småföretag 
främst använder sig av samlas in intuitivt utifrån ägarnas erfarenhet (Nayak & Greenfield, 
1994; Hansen, 2005; Halabi et al., 2010). Att lantbrukarna använder sig av täckningsbidrag i 
sina kognitiva modeller bekräftar Hansens (2005) resultat där de undersökta företagen i likhet 
med vår studie utgjordes av producerande företag med höga fasta kostnader. Däremot skiljer 
sig utformningen av IT-företagens modeller mot Hansens (2005) resultat då IT-företagens 
modeller baserades på orderingångar och saknade täckningsbidragsparametern.  
 
Kognitiva modeller förekommer på ett eller annat sätt i samtliga företag som undersöktes. 
Bland IT-företagen var modellerna utformade efter en prognos av framtida orderingångar 
medan lantbruksföretagen byggde sina prognoser på historisk data och flera generationers 
erfarenhet. Hemsida 24 tillämpade en 30-dagarsmodell som fungerade både som prognos och 
uppföljning där de senaste 30 dagarnas orderingångar sammanställdes och utgjorde prognosen 
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för nästa 30-dagarsperiod. Även Carmona och National Netforms lade stort fokus på 
förväntade orderingångar och det senare företaget hade utvecklat en modell som benämndes 
”heta kunder” där respondenten Mats utifrån erfarenhet kunde uppskatta förväntat antal nya 
orderingångar baserat på antalet prospekt. Lantbruksföretagen hade däremot fler faktorer som 
påverkade prognoserna. Det finns bland lantbrukarna en mer långsiktig planering där det vid 
inköpstillfället är svårt att förutse den framtida försäljningen. Faktorer som pris, efterfrågan 
och väder kan variera kraftigt från år till år. På grund av den ovissa framtiden tvingas 
lantbrukarna utgå från tidigare års utfall och kan vid dåliga år riskera stora förluster. Håkan på 
Heagårds Egendom förklarade att nästa års planering görs löpande under året och att samma 
typ av gröda inte kan odlas på samma fält två år i följd. Liknande arbetade Tönnersjö 
Trädgård där ägarna inte visste om de skulle få sålt växterna förrän lång tid efter plantering 
och inköp skett. Resultaten liknar till stor del tidigare forskningsresultat där kognitiva 
modeller användes för planering, beslut och uppföljning (Nayak & Greenfield, 1994; Collier, 
2005; Hansen, 2005). 

5.3 Användning av rådgivning 
Rådgivningstjänster används av samtliga respondenter i studien. Motiven för användningen 
uppgavs vara brist på både tid och kompetens inom företagen vilket bekräftar resultaten från 
flera tidigare studier (Gooderham et al., 2004; Svanström, 2008). Mellan de olika branscherna 
fanns det skillnader i vilken typ av rådgivningstjänster som användes. Samtliga tre IT-företag 
har en extern part som sköter deras redovisning. I två av fallen är det med hjälp av 
redovisningskonsulter och i det tredje företaget är det en pensionerad redovisningsekonom 
som kommer en gång i veckan och sköter bokföringen. Ytterligare rådgivning bland IT-
företagen innefattar skatterådgivning för två av företagen. Alla lantbruksföretag hanterade sin 
egen löpande bokföring och använde sig av mer avancerade rådgivningstjänster. Utöver 
rådgivning kring redovisning och beskattning anlitade lantbrukarna även sin revisor för 
investeringsrådgivning, företagsanalys och inför generationsskiften. Svanströms (2008) 
kategorisering av rådgivning som antingen operativ eller strategisk går tydligt att utläsa även i 
vår studie där IT-företagen använder sig operativ rådgivning medan lantbrukarna använder sig 
av båda formerna. Att användningen av operativ rådgivning är mer omfattande än användning 
av strategisk rådgivning bekräftar även tidigare studiers resultat (Svanström, 2004; Svanström 
och Sundgren, 2011). 
 
Skillnaden mellan branschernas användning av rådgivningstjänster kan förklaras av flera 
bakomliggande faktorer. Kompetensen hos ägarna skiljer sig tydligt mellan de två 
branscherna där ägarna till lantbruksföretagen är utbildade inom företagande och därmed har 
en bättre förståelse för redovisningens funktion. Lantbrukarna har bättre kunskaper inom 
redovisning och är också den grupp som använder sig av flest rådgivningstjänster. 
Lantbrukarna tar revisorns kunskap till hjälp för att utveckla sig själva och sin hantering av 
redovisningen medan IT-företagen ser rådgivningen som lösningen på ett problem som annars 
tar tid från utvecklingsarbete. Liknande resultat fann Marriott och Marriott (2000) som 
identifierade ett motstånd till rådgivningstjänster bland ägarna. Studien identifierade bristande 
ekonomikunskaper hos ägarna som medförde att de inte förstod värdet som informationen 
innehåller och värdet i arbetet som krävdes för att producera informationen. 
 
Komplexiteten i redovisningsanvändningen skiljer sig mellan branscherna. 
Lantbruksföretagen måste hantera frågor som lagerredovisning och ansökningar för EU-
bidrag medan IT-företagen inte förfogar över lager och inte behöver förlita sig på bidrag från 
olika institutioner och myndigheter. De IT-företag som har offentlig sektor inom sin 
kundkrets väljer dessutom att anpassa prissättningen för att undvika offentlig upphandling.  
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Fyra av sex respondenter anser att nyttan för rådgivningstjänster överstiger kostnaden men i 
vilken omfattning revisorn konsulterades skiljer stort mellan företagen. Det gick inte att 
urskilja något branschspecifikt mönster då två av tre företag i respektive bransch var nöjda 
med vad revisorn tillförde i förhållande till kostnaden. Resultaten skiljer sig från Marriott och 
Marriotts (2000) studie där kostnaden för rådgivningen utgjorde ett stort hinder för företagen. 
Ytterligare en negativ aspekt som förknippas med rådgivningstjänster är att utformingen kan 
sätta entreprenörerna i en beroendeställning (Soriano et al., 2002; Lambrecht och Pirnay, 
2005). Utifrån respondenternas resonemang är det tydligt att samtliga är beroende av 
revisorns konsultation men majoriteten betraktar inte detta som något negativt. 
Rådgivningstjänsterna betraktas av IT-företagen som en lösning på ett problem medan 
lantbruksföretagen även använder rådgivningen för att utveckla sin kompetens och 
verksamhet. Risken att förlora kontroll har hos ägarna i tidigare studier utgjort ett argument 
mot att använda sig av rådgivningstjänster (Svanström, 2004) men detta betraktas snarare som 
positivt bland våra respondenter. 
 
”Tjugo års erfarenhet minskar redovisningens betydelse och papper är tråkigt och tar tid och 
ansvar” (Gunnar, Carmona). 
 
IT-företagens syn på rådgivning sammanfattas väl i ovanstående citat där huvudargumentet 
för att använda sig av rådgivning är att det sparar tid som kan användas för att utveckla 
kärnverksamheten. Lantbruksföretagen som däremot betraktar redovisningen som ett viktigt 
verktyg ser istället rådgivningen som ett strategiskt medel för att utveckla sitt företag. Detta 
skiljer sig mot tidigare studier som har identifierat motstånd mot användningen av rådgivning, 
formell redovisningsinformation och bokföringssystem och menar att de bakomliggande 
faktorerna utgörs av brist på kompetens hos ägarna samt oprofessionellt installerade 
bokföringssystem (Marriott och Marriott, 2000; Halabi et al., 2010). 

5.4 Sammanfattning av analys 
Analysen visar att användningen av formell redovisning skiljer sig mellan de två olika 
branscherna. IT-företagen använder sin redovisning i ytterst begränsad omfattning medan 
lantbruksföretagen använder redovisningen i större utsträckning. En jämförelse av de två 
branscherna visar att det finns flera bakomliggande faktorer som kan förklara den 
diversifierade användningen. Lantbruksföretagens verksamheter präglas av höga kostnader 
och små marginaler medan IT-företagen har låga kostnader och höga vinstmarginaler. Även 
ägarnas bakgrund och erfarenhet är faktorer som kan förklara användningen. Ägarna till 
lantbruksföretagen var samtliga utbildade inom företagande och hade via utbildningen en 
koppling till redovisning. Behovet av att använda sig av redovisningsinformation skiljer sig åt 
mellan branscherna. Lantbruksföretagens verksamheter är ur ett redovisningsperspektiv mer 
avancerade än IT-företagens som inte behövde hantera vare sig lager- eller 
anläggningsredovisning. Detta i kombination med IT-företagens låga kostnader medför att 
ägarna kan kontrollera sin ekonomi genom att bevaka antalet orderingångar. 
 
Användningen av bokföringssystem är högre bland lantbruksföretagen som använder 
systemen till att sköta den löpanden bokföringen och för att göra täckningsbidragskalkyler 
inför beslut rörande produktval, prissättning och inköp. IT-företagen betraktar däremot 
bokföringssystem som ett tidskrävande moment som hindrar utvecklingen av företaget. I två 
av sex företag har revisorns rekommendationer beaktats vid val av bokföringssystem, dessa 
två företag är även de som använder sig mest av systemen. Kognitiva modeller används både 
bland IT- och lantbruksföretagen. Modellerna uppvisar likheter inom respektive bransch där 
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IT-företagens modeller baseras på förväntade orderingångar. Lantbruksföretagens modeller 
har sin grund i ett täckningsbidragstänk och är mer historiskt orienterade än IT-företagens. 
Båda branscherna använder sig i stor utsträckning av rådgivning inom redovisning och 
beskattning. IT-företagen använder sig främst av standardiserade tjänster för att uppfylla de 
lagstadgade kraven medan lantbruksföretagen även använder sig av strategiska 
rådgivningstjänster. Motivet till användningen av rådgivning skiljer mellan branscherna då 
IT-företagen ser rådgivningen som lösningen på ett problem medan lantbrukarna använder sig 
av rådgivning för att utveckla sig själva och företaget. I nedanstående tabell (tabell 4) 
presenteras en kort sammanställning som belyser de viktigaste skillnaderna mellan de olika 
branscherna och deras användning av formell redovisning, informell redovisning och 
rådgivning. Vi belyser dessutom att antal bakomliggande faktorer som utgör viktiga skillnader 
mellan branscherna. 
 

    
 
Tabell 4, Sammanfattning analys. 
 
 

Bransch IT Lantbruk
Bakomliggande faktorer

Utbildning inom redovisning Nej
Ja, eftergymnasial utbildning 
inom företagande

Redovisningskrav Standardiserad, låg komplexitet
Högre komplexitet, mer
avancerad redovisning

Branschspecifika skillnader Låga kostnader, höga vinstmarginaler
Höga kostnader, 
låga vinstmarginaler

Användning av formell redovisning

Användning av redovisningsinformation
Ytterst begränsad inom prognos, 
uppföljning och beslut

Används kontinuerligt som stöd 
för prognos, uppföljning och beslut

Behov av att kontrollera redovisningen
Lågt behov. Företagen har låga kostnader
som inte behöver kontrolleras

Högt behov. Höga kostnader
som måste bevakas

Användning av bokföringssystem Ytterst begränsat användande

Hög användning. Används för
 löpande bokföring och framtagande 
av rapporter och kalkyler

Användning av informell redovisning

Användning av kognitiva modeller

Utgår från förväntade orderingångar. 
Vet av erfarenhet att verksamheten går 
bra om ett visst antal orders inkommer

Upprättar täckningsbidragskalkyler
baserad på redovisning 
och historiska data

Prognos Kortsiktig, max ett år Flera år, till nästa generation

Utgår från Orderingångar. Framtida synsätt Täckningsbidrag. Historiskt synsätt
Användning av rådgivning

Rådgivningens funktion

Möta lagstadagade krav och bli av 
med ett problem. Rådgivningen avlastar
 ägaren som får tid att utveckla företaget

Möta lagstadgade krav och 
använder rådgivningen till att
utveckla sig själva och företaget
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6 Slutdiskussion 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
För att besvara studiens frågeställning inleder det avslutande kapitlet med en tillbakablick på 
syfte och problemformulering. Vi kommer utifrån analysens resultat att presentera våra slutsatser 
och identifiera vilka bakomliggande faktorer som påverkar användningen av 
redovisningsinformation. I kapitlets avslutande del presenteras studiens viktigaste bidrag och 
förslag till fortsatt forskning.  
 
Studiens övergripande syfte var att söka förståelse och identifiera bakomliggande faktorer 
inom användning av redovisningsinformation bland IT- och lantbruksföretag. Syftet uppnås 
genom att beskriva och analysera vilken typ av formell och informell redovisningsinformation 
och rådgivningstjänster som mikroföretag använder sig av. Med ursprung i detta resonemang 
har vi utvecklat följande problemformulering: 
 
Hur använder sig mikroföretag inom lantbruk- och IT-branschen av redovisningsinformation 
och rådgivning som stöd i beslutsfattandet? 

6.1 Slutsatser 
Resultatet av vår studie visar att det finns en skillnad mellan hur de olika branscherna 
använder sig av redovisningsinformation. Lantbrukarna i vår studie använder sin redovisning i 
stor utsträckning medan användningen hos IT-företagen är ytterst begränsad. Dessa resultat 
skiljer sig mot tidigare forskning som anser att lantbrukare sällan använder sig av 
redovisningsinformation (Argilés & Slof, 2003) och att ägarna till IT-företag använder sig av 
sin redovisningsinformation på en avancerad nivå (Laitinen, 2001). 
 
Bland lantbrukarna betraktas redovisningen som en viktig del i det löpande arbetet och 
beslutsfattandet. Förklaringar till detta kan hänföras till flertalet bakomliggande faktorer. Vi 
anser att lantbruksföretagens höga användning av redovisningsinformation kan förklaras av en 
hög utbildningsnivå bland respondenterna samt branschspecifika förutsättningar som medför 
ett stort behov av att använda sig av redovisningsinformation. Lantbrukarnas utbildningar 
inom företagande medför att deras ekonomiska kompetens är hög och de kan identifiera ett 
värde i redovisningen. Det gick dessutom att utifrån lantbrukarnas årsredovisningar identifiera 
gemensamma mönster där kostnaderna var höga i förhållande till omsättningen vilket 
medförde en låg vinstmarginal och ett behov av att kontrollera kostnadsutvecklingen. Bland 
IT-företagen var situationen den motsatta och användningen av redovisningsinformation var 
ytterst begränsad. Ägarna var inte utbildade inom företagande och betraktade redovisningen 
som ett hinder för utveckling. IT-företagens årsredovisningar präglades dessutom av låga 
kostnader och höga vinstmarginaler som innebär att behovet att kontrollera sina kostnader inte 
existerade. Laitinen (2001) menar att IT-kompetensen inom IT-företag är hög och att 
företagen på grund av detta behärskar sina bokföringssystem väl och använder sig av 
avancerad redovisning som kalkylering och budgetering. Vi har dock kommit fram till att hur 
företagen inom båda branscherna väljer att använda sig av redovisningen beror mer på vilket 
behov som finns än kompetensen att använda sig av bokföringssystem. När redovisningen 
minskar i betydelse minskar även incitamentet för att använda sig av den. Vi håller inte med 
Laitinen (2001) om att höga IT-kunskaper innebär att man behärskar redovisning väl. Det är 
två skilda områden och lantbrukarna som hade utbildning inom företagande var även den 
grupp som behärskade och förstod redovisningen bäst. 
  
Marriott och Marriotts (2000) och Halabis et al. (2010) resultat visade att ägarna var 
omedvetna om årsredovisningens betydelse, utformningen styrdes av lagstadgade krav och 
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den betraktades inte som värdeskapande. Vi finner stöd för dessa resultat bland båda 
branscherna där själva årsredovisningen inte fyllde någon funktion för företagen. 
Lantbruksföretagen var mer intresserade av den löpande bokföringen och kunde med hjälp av 
den skapa rapporter som var anpassade efter verksamhetens behov. Lantbrukarnas behov av 
att bevaka sina kostnader och räkna på täckningsbidrag medförde även att de använde sina 
bokföringssystem i större utsträckning än IT-företagen. IT-företagens lägre utnyttjandegrad av 
bokföringssystem förklaras återigen av att det är det lägre behovet av redovisningsinformation 
som styr användningen. Vi håller inte med McMahon (1991) om att en uppgradering av 
bokföringssystemet är ett måste i ett företag som eftersträvar tillväxt. Två av tre IT-företag 
genomgick en tillväxtfas och i takt med att företagen växte minskade även användningen av 
bokföringssystemen. Bland lantbruksföretagen fanns inga ambitioner om tillväxt, ändå var 
användandet av bokföringssystemen större bland dessa företag än hos IT-företagen. 
 
Kognitiva modeller används i stor utsträckning av samtliga respondenter. Resultaten från 
lantbruksföretagen bekräftar Hansens (2005) observationer där de två entreprenörerna i 
studien använde sig av egenutvecklade modeller baserade på täckningsbidrag i 
beslutsfattandet. Däremot kan Hansens (2005) resultat inte appliceras på IT-företagen som har 
utvecklat en annan typ av modeller baserat på framtida orderingångar. Bakgrunden till IT-
företagens avvikande resultat kan tillskrivas de branschspecifika faktorer som både möjliggör 
och tvingar ägarna att arbeta framtids- och kundorienterat. För IT-företagens överlevnad krävs 
det att de hela tiden utvecklar sina tjänster och produkter för att inte bli utkonkurrerade av 
modernare lösningar och att lägga ner flera timmar i veckan på att hantera redovisningen blir 
ett hinder för detta. Lantbrukarnas modeller bygger däremot på historiska fakta då varken 
möjligheterna eller behovet för att förändra sina produkter existerar. Redovisningen som är ett 
historiskt mått blir därmed betydligt mer användbart för lantbruksföretagen. 
 
Trots att användningen av rådgivningstjänster varierar mellan de två olika branscherna har 
den kommit att spela en central roll för samtliga ägare. IT-företagen betraktade rådgivningen 
som en lösning på problemet med den tidskrävande bokföringen medan lantbrukarna använde 
rådgivningen för att utveckla sina företag och sina egna kunskaper. Slutsatserna skiljer sig 
mot tidigare studier som har identifierat ett motstånd mot rådgivningstjänster (Marriott & 
Marriott, 2000; Soriano et al., 2002; Lambrecht & Pirnay, 2005) och argument som förlorad 
kontroll och risken att hamna i beroendeställning ses snarare som positivt. IT-företagen vill 
undvika hantering av redovisning för att spara tid och inte behöva ta ansvar. 
Lantbruksföretagen släpper gärna på kontrollen då rådgivningen ses som ett verktyg för att 
utveckla sin verksamhet och förbättra sin egen kompetens inom redovisningsområdet. Medan 
Marriott och Marriott (2000) och Halabi et al. (2010) ser bristen på kompetens och dåligt 
installerade bokföringssystem som hinder för ägarnas användning av redovisningsinformation 
har vi i branschtillhörigheten identifierat ytterligare en bakomliggande faktor som den främsta 
anledningen till varför ägarna använder eller inte använder sig av redovisningsinformation.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att användningen av formell redovisning, informell 
redovisning och rådgivning kan förklaras av ett flertal bakomliggande faktorer. Användningen 
kan för det första förklaras av ägarens ekonomiska kompetens, vilket styrker Halabis et al. 
(2010) resultat, och bättre kunskaper leder till högre användning. För det andra beror 
användningen på branschspecifika förutsättningar och de olika behov som 
branschtillhörigheten ger upphov till. I en bransch som utvecklas snabbt utgör redovisningen 
ett hinder medan den fungerar som ett viktigt verktyg i en bransch där historisk data är viktigt. 
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6.2 Studiens bidrag 
Resultaten från den här studien grundar sig helt på de respondenter som har varit delaktiga. 
De sex respondenterna utgör inte ett representativt urval för respektive bransch och våra 
slutsatser kan därmed inte anses vara tillämpbara i andra sammanhang. Vi hoppas däremot att 
våra observationer kan öka förståelsen för hur användningen av redovisningsinformation kan 
variera mellan olika branscher och att det finns ett behov av fortsatt forskning avgränsat till 
specifika branscher.  
 
Studiens teoretiska bidrag är: 
 

• Utifrån från våra resultat har vi identifierat ytterligare en bakomliggande faktor som 
varken Marriott och Marriott (2000) eller Halabi et al. (2010) identifierade i sina 
studier. Den viktigaste faktorn som i vår studie påverkade användningen av 
redovisningsinformation utgörs av branschtillhörigheten.  

• Våra resultat visar på en hög användning av redovisningsinformation och 
bokföringssystem bland lantbruksföretag vilket skiljer sig mot tidigare studier (Argilés 
& Slof, 2003). 

• Resultaten visar även att användningen av redovisningsinformation och 
bokföringssystem bland IT-företag är ytterst begränsad vilket skiljer sig mot tidigare 
studier (Laitinen, 2001). 
 

Studiens praktiska bidrag är: 
 

• Det finns bland svenska mikroföretag inom IT- och lantbruksbranschen ett behov och 
uppskattning för rådgivningstjänster. Behovet ser annorlunda ut i respektive bransch 
och revisorer och redovisningskonsulter bör erbjuda lantbruksföretag mer strategisk 
rådgivning och utbildning av ägarna medan IT-företag främst bör erbjudas 
underlättande rådgivning och outsourcing av redovisningsfunktionerna.     

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som en fortsättning på Hansens (2005) studier föreslår vi fortsatt forskning inom 
användningen av kognitiva modeller bland tjänsteföretag. I studien använde sig 
entreprenörerna av modeller baserade på täckningsbidrag. Vi undrar hur modellerna ser ut i 
andra branscher, främst hos tjänsteföretag där arbetssättet skiljer sig mot företagen som deltog 
i studien? Vi föreslår även en liknande studie som vår där kartläggning av användningen av 
redovisningsinformation görs i fler branscher. Våra resultat behandlar enbart två branscher 
och det vore intressant att undersöka användningen i andra branscher. Forskning som går att 
bygga vidare på är Marriott och Marriott (2000) och Halabi et al. (2010). Slutligen ger vi ett 
förslag på en kvantitativ undersökning avseende användningen av redovisningsinformation 
och bokföringssystem i IT- och lantbruksbranschen. Resultatet skulle antingen bekräfta eller 
motsäga resultaten från vår studie och kan användas för att validera Laitinens (2001) och 
Argilés och Slofs (2003) studier. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 

• Bakgrundsinformation om företaget och dess verksamhet, ägarstruktur, riskkapital. 
• Bakgrundsinformation om personen, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Erfarenhet inom detta företag och denna typ av verksamhet. 
• Anonymisering? 
• Vilket fokus fanns det på ekonomin när bolaget grundades? 
• Hur hanteras den löpande bokföringen?  

 
Användning av formell redovisning 
Redovisningsinformation 

• Hur tas årsredovisningen fram? 
• Vilken funktion fyller årsredovisningen för er? Finns det någon del som är extra 

betydelsefull för er?  
• Används årsredovisningen på något sätt? 
• Utöver årsredovisningen, tar ni fram några andra rapporter och vad används i så fall 

dessa till?  
• Finns det några nyckeltal som är speciell viktiga?  
• Till hur stor del använder ni er av information från banken, till exempel kontoutdrag? 
• Vilken funktion fyller redovisningen för er? 

 
Bokföringssystem 

• Använder ni er av ett datoriserat bokföringssystem? 
Om nej: 

• Varför anser ni att ett system inte är nödvändigt för verksamheten? 
 

Om ja: 
• Vilket system används? 
• Vad används systemet till? Vilka rapporter tas fram? 
• I vilken utsträckning används systemet? Använder ni alla funktioner? 
• Vilken betydelse har bokföringssystemet för er verksamhet? 
• Hur värderar ni nyttan jämfört med kostnaderna för systemet? 
• På vems inrådan införskaffades systemet?  

 
Användningen av informell redovisning 
Kognitiva modeller 

• Hur planerar/prognostiserar ni inför ett nytt verksamhetsår? 
• I följande typer av beslutssituationer, vilken typ av information underbygger ni beslut 

med? Redovisning kontra intuition/egna modeller. 
o Personalbeslut  
o Verksamhetsbeslut  
o Finansieringsbeslut  
o Prissättningsbeslut  
o Produkt-/tjänstebeslut  
o Kund-/leverantörsbeslut  
o Privata beslut- pensioner, lön, utdelning 

 



• Hur följer ni upp företagets prestationer under året? 
 
Användning av rådgivning 

• I vilken utsträckning konsulteras revisorn/revisionsbyrån? 
• Om ni även anlitar revisorn för rådgivning, vilka typer av tjänster används? 
• Anlitas någon annan part för rådgivning? 
• Varför anlitar ni rådgivningstjänster?  
• Hur värderar ni nyttan jämfört med kostnaden för rådgivning? 
• Finns det något som gör er tveksam till användning av rådgivningstjänster? 
• Är det lätt att förstå vad rådgivaren menar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Bilaga 2 
 
Bakgrundsinformation om företagen 
Informationen som presenteras nedan är inhämtad från företagens årsredovisningar, 
intervjusituationerna och företagens hemsidor. 
 
Företag Hemsida 24 
Bransch IT-företag 
Verksamhet Driver webbplatsen Hemsida 24 där kunder kan skapa sin egen hemsida 
Företaget grundades 2008 
Medeltal anställda 7 st 
Omsättning 8,8 mkr 
Balansomslutning 4,2 mkr 
Ägarstruktur 2 huvudägare där Mikael är den ena, och 1 anställd som äger en liten andel aktier 
    
Intervjurespondent Mikael Öhrén 
Verksamhetsområde Produktanvsvarig, koordinator 
Ålder 29 år 
Utbildning Oavslutad Civilekonomutbildning 
Erfarenhet Tidigare drivit verksamheten modellbilder.se 
Tid i företaget Har varit med och startat företaget, cirka 5 år 
 
 
 
 
Företag National Netforms  
Bransch IT-företag 

Verksamhet 
Bedriver utveckling och marknadsföring av mjukvara för att effektivisera 
hantering av elektroniska dokument kopplade till projekt och kvalitetshantering 

Företaget grundades 2000 
Medeltal anställda 3st 
Omsättning 3,5 mkr 
Balansomslutning 1,5 mkr 

Ägarstruktur 
60 % ägs av VD Mats Ahl, resterande av National Gummi och dess  
styrelseordförande 

    
Intervjurespondent Mats Ahl 
Verksamhetsområde VD, styr företaget 
Ålder 59 
Utbildning Geologi och teknisk programmering 
Erfarenhet Arbetat som geolog och kvalitets- och IT-konsult 
Tid i företaget 13 år 
 
 
 
 

 



Företag Carmona 
Bransch IT-företag 

Verksamhet 
Bedriver utveckling och drift av IT-baserade informationssystem främst till 
vården 

Företaget grundades 1991 
Medeltal anställda 6st 
Omsättning 4,8 mkr 
Balansomslutning 3,8 mkr 
Ägarstruktur Gunnar är grundare och ensam ägare till företaget 
    
Intervjurespondent Gunnar Severinsson 
Verksamhetsområde VD, styr företaget och arbetar allmänt med administratativa uppgifter 
Ålder 63 år 
Utbildning Marknadsekonom 

Erfarenhet 
Tidigare drivit ett bolag som sålde hårdvaruprodukter och även arbetat som 
marknadsekonom 

Tid i företaget 22 år 
 
 
 
 
Företag Tönnersjö Trädgård 
Bransch Lantbruksföretag 
Verksamhet Produktion av prydnadsväxter 
Företaget grundades I slutet av 40-talet 
Medeltal anställda 7 st 
Omsättning 9,1 mkr 
Balansomslutning 8,3 mkr 
Ägarstruktur Thomas ensam ägare 
    
Intervjurespondent Thomas och Maria Johansson 
Verksamhetsområde Ägare, VD och ekonomiansvarig 
Ålder Båda 47år 
Utbildning Trädgårdstekniker och gymnasieekonom 

Erfarenhet 
Thomas har jobbat inom gröna sektorn hela livet och Maria har jobbat som  
redovisningsekonom 

Tid i företaget Uppväxt med företaget men tog över först 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Företag Stomgårdens Ägg 
Bransch Lantbruksföretag 
Verksamhet Äggproduktion 
Företaget grundades AB bildades i mitten av 80-talet 
Medeltal anställda 1 (Mattias) 
Omsättning 4,5 mkr 
Balansomslutning 4,3 mkr 
Ägarstruktur Mattias ensam ägare 
    
Intervjurespondent Mattias och Kristina Bengtsson 
Verksamhetsområde Ägare, VD och ekonomiansvarig 
Ålder 39år (Mattias) och 35år (Kristina) 

Utbildning 
Mattias: Olika kortare utbildningar inom lantbruk, bland annat driftsledarkurs 
och dessförinnan lantbruksgymnasium. Kristina: Gymnasieekonom 

Erfarenhet 
Mattias: Jobbat och utbildat sig inom lantbruk hela sitt liv. Kristina: Bakgrund 
som ekonomiassistent 

Tid i företaget Uppväxt med företaget men tog över först 2002 
 
 
 
 
Företag Heagårds Egendom 
Bransch Lantbruksföretag 
Verksamhet Lantbruk, spannmålsproducent 
Företaget grundades Tidigt 1900-tal 
Medeltal anställda 2st 
Omsättning 3,9 mkr 
Balansomslutning 8,4 mkr 
Ägarstruktur Ägs av två bröder som sköter företaget tillsammans 
    
Intervjurespondent Håkan Nilsson 
Verksamhetsområde Ägare, ekonomiansvarig 
Ålder 59 år 
Utbildning Maskiningenjörsprogrammet på gymnasiet, driftledarkurs 
Erfarenhet Växt upp och arbetat på gården hela livet 
Tid i företaget Uppväxt med företaget men tog över först 1991 
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