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Sammanfattning 
Ämnet redovisning och entreprenörskap är ett ganska orört område inom forskningen. 
Forskare är oeniga ifall redovisning och entreprenörskap går att kombinera med varandra 
samt vilken funktion redovisningen har för dessa företag. En del säger att alla kommer i 
kontakt med redovisning och det gäller även entreprenörer. Andra säger att redovisningen 
inte har stor betydelse då det gäller entreprenörskap eftersom det är svårt att planera och fatta 
beslut eftersom det ofta är oväntade händelser och stor osäkerhet som entreprenörer tvingas 
handskas med i sin dagliga verksamhet. Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för 
redovisningens funktioner bland entreprenöriella företag, samt hur redovisningen påverkar 
beslutsfattandet. De teorier som använts är främst av redovisningskaraktär. Internredovisning 
och externredovisning har presenterats och satts in i sammanhanget entreprenörskap. Vidare 
har graden av information vid beslut diskuterats och hur informationen tillämpas hos 
entreprenörer samt att en överblick över vissa motsatsförhållanden mellan redovisning och 
entreprenörskap presenterats. För att genomföra studien har vi gjort fallstudier av fyra små 
lokala företag som vi intervjuat. Därefter har vi analyserat svaren vi fick på våra intervjuer och 
utifrån dessa svar har vi försökt komma fram till tänkbara mönster bland företagen. Mönster 
och likheterna har vi sedan vävt samman med befintliga teorier och till slut presenterat ett 
antal slutsatser. Undersökningen visar att alla företag som ingick i studien använder sig av 
redovisningsinstrument och anser dem vara värdefulla för deras verksamhet. Studien visar 
också på att redovisningen är till stor hjälp för företagen vid beslutsfattandet eftersom de 
värdesätter att ha en bra ekonomisk information från redovisningen som grund att utgå från 
vid beslut, de menar att information reducerar osäkerheten. Ett annat mönster som kan ses är 
att alla tycker att redovisningen upprättas för dem själva och för att de har nytta av 
upprättandet, inte för att det är obligatoriskt. 
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Abstract 
The topics accounting and entrepreneurship are relatively untouched areas in research. 
Researchers are disagreeing whether accounting and entrepreneurship are possible to combine 
with each other and which function accounting has for companies. Some people say everyone 
gets in contact with accounting and entrepreneurs are no exception. Other people say that 
accounting do is not so important for entrepreneurship because it is difficult to plan and 
make decisions as entrepreneurs are dealing with unexpected events and high uncertainty 
every day in their activities. The purpose of this study is to get a better understanding of the 
functions of accounting for entrepreneurial companies, and how accounting influences 
decision-making. Theories that were used are mostly of accounting character. Internal and 
external accounting were presented and thereafter put in the context of entrepreneurship. 
Also the extent of information regarding decisions was discussed and how the information is 
applied by the entrepreneurs. In addition, some contrasts between accounting and 
entrepreneurship were presented. A case study was carried out where we interviewed four 
small local companies. We analyzed the answers from the interviews and from the answers 
tried to find some kind of pattern among the companies. Patterns and similarities were 
compared with valid theories and finally some conclusions were presented. The study shows 
that all companies in our study use accounting instruments and think they are valuable for 
their activities. The study also shows that accounting is helpful for the companies in their 
decision-making process because the companies appreciate having good economic information 
from accounting as a base in their decision-making. The companies are of the opinion that 
information reduces uncertainty. Another pattern is that everyone thinks that accounting is 
set up for themselves because they think it is useful, not because it is compulsory. 

Jörgen Munter, Björn Norberg 
 



  
 

Luleå tekniska universitet  

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING........................................................................................................................1 

1.1 Problemdiskussion............................................................................................................. 1 
1.2 Syfte ................................................................................................................................... 2 
1.3 Definitioner ....................................................................................................................... 3 

2 TEORI ...............................................................................................................................4 

2.1 Entreprenörskap ................................................................................................................ 4 
2.1.1  Upptäcktsfas .................................................................................................................. 4 
2.1.2  Exploateringsfas............................................................................................................. 5 
2.2 Ekonomisystem.................................................................................................................. 6 
2.3 Redovisning ....................................................................................................................... 6 
2.3.1  Extern redovisning ........................................................................................................ 7 
2.3.2  Intern redovisning ......................................................................................................... 7 
2.4 Budgetering........................................................................................................................ 8 
2.4.1  Upprättning................................................................................................................... 8 
2.4.2  Uppföljning ................................................................................................................... 9 
2.4.3  Prognoser....................................................................................................................... 9 
2.5 Kalkylering......................................................................................................................... 9 
2.5.1  Produktkalkyl............................................................................................................... 10 
2.6 Information som beslutsunderlag.................................................................................... 10 
2.7 Entreprenörskap och redovisning ................................................................................... 11 

3 METOD ...........................................................................................................................13 

3.1 Forskningsansats.............................................................................................................. 13 
3.2 Undersökningsansats....................................................................................................... 13 
3.3 Perspektivval .................................................................................................................... 14 
3.4 Litteraturstudie ................................................................................................................ 14 
3.5 Urval av företag ............................................................................................................... 14 
3.6 Intervjuerna ..................................................................................................................... 15 
3.7 Metodproblem................................................................................................................. 16 

4 EMPIRI............................................................................................................................17 

4.1 Intervju med Niclas, VD på Företag A ............................................................................ 17 
4.2 Intervju med Per, VD på Företag B................................................................................. 20 
4.3 Intervju med Bertil, VD på Företag C............................................................................. 23 
4.4 Intervju med Robert, VD på Företag D .......................................................................... 24 

5 ANALYS...........................................................................................................................27 

5.1 Redovisning och ekonomisystem .................................................................................... 27 
5.1.1  Budget.......................................................................................................................... 28 
5.2 Information ..................................................................................................................... 29 
5.3 Beslut ............................................................................................................................... 30 
5.4 Ekonomiska rapporter..................................................................................................... 31 
5.5 Framtiden ........................................................................................................................ 32 

6 SLUTSATSER ....................................................................................................................34 

7 REFERENSER....................................................................................................................35 

Jörgen Munter, Björn Norberg 
 



 Inledning 

1 Inledning 

1.1 Problemdiskussion 
Redovisning är en del av företagets informationssystem och ett underlag för planering och 
kontroll. Det handlar om att systematiskt registrera och rapportera de ekonomiska 
konsekvenserna av verksamheten för en förfluten period. En annan viktig uppgift med 
redovisning är att ge ekonomisk information till olika intressenter utanför företaget i form av 
årsredovisning och andra externa rapporter. (Thomasson, 2000)   
 
Mellemvik, mfl (1988) menar att redovisningens egentliga funktion är att minska osäkerheten 
i styrningen och i beslutsprocessen. De två grundläggande målen med redovisning är att den 
ska ge information till cheferna om resursförbrukning, samt att den ska ligga till grund för 
beslutsfattande. Det är då av yttersta vikt att den är ”true and fair”. Det är dock stor skillnad 
på teori och praktik eftersom redovisning beror mycket på situationen. Mellemvik menar att 
redovisningens funktion i verkligheten är en helt annan. Den ska skapa legitimitet för att 
underlätta delegering och ansvar, skapa handlingskraft samt att den ska vara ett medel i 
konflikter. Som exempel säger han att redovisningen antas visa sanningen fastän den bara 
visar en bild av verkigheten eller att den påstås utgöra underlag för beslutsfattande trots att 
den i verkligheten används för att rättfärdiga besluten. 
 
Hayes (1983) ser snarare redovisningen ur ett organisatoriskt än ett ekonomiskt perspektiv, 
och menar att det ger en fullständigare förklaring till fenomenet redovisning. Han ifrågasätter 
agentteorin som utgår från ett ekonomiskt perspektiv, alltså att aktörerna är rationella och 
nyttomaximerande. Hayes ser redovisning som ett språk vilket betyder att det utgör företagens 
världsspråk där otydligheten ger utrymme för flera tolkningar. En annan punkt är mytologi, 
att myter hjälper oss att förstå världen och utan myter skulle vi sakna referenser för att starta 
ett samtal. Den tredje punkten han poängterar är karta, att visa vad som redovisas gör att 
organisationens område visas. Den fjärde punkten han poängterar är att redovisningen 
används för att ”rättfärdiga”, att analyser genomförs för att rättfärdiga beslut snarare än att 
skapa beslutsunderlag. Den sista aspekten är experimentera, det kan exempelvis vara att 
experimentera i budgeten och se vilka utfall som kan tänkas vara värt att satsa på.   
 
Entreprenörskap är ofta förknippat med perspektiv på en produkt som upptäcks och 
exploateras på en marknad. Entreprenörskap är även förknippat med den tidiga fasen i 
produktlivscykeln. Kopplingen mellan en produkt och den tidiga fasen i produktlivscykeln gör 
att det ofta är nystartade och snabbt växande företag som kännetecknas av entreprenörskap. 
(Olson, mfl, 2003) 
 
Redovisning och entreprenörskap är ett ganska orört område vad det gäller forskning. I 
litteratur kring entreprenörskap undviks kopplingen mellan entreprenörskap och redovisning. 
Bergström och Lumsden (1993) påpekar att användningen av redovisning kan kopplas till hur 
välutbildade entreprenörerna är, studien de gjort visar att högutbildade använder redovisning 
mer än lågutbildade samt att yngre företag använder det mer än äldre företag. Wichman 
(1983) menar att redovisning och marknadsföring är de största problemen för entreprenörer.  
Antingen lär de sig om området redovisning eller så måste de anlita expertis. Ett annat 
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problem kan vara att rapporterna är så komplicerade att de inte används även om de har en 
betydelsefull roll. I vissa fall måste de därför justeras så att de kan tolkas på rätt sätt.  
   
Många forskare hävdar att redovisning och entreprenörskap hänger ihop med varandra och 
spelar en betydande roll. Studier visar att majoriteten av små företag använder 
redovisningssystem, cirka 70 procent av de små företagen använder sig av dessa i sin 
verksamhet (Bohmann & Boter, 1984). Alla inom en affärsverksamhet kommer i kontakt med 
redovisning på något sätt, det kan vara att man jobbar inom redovisning, använder 
redovisningen i verksamheten eller att aktieägare använder den eller att företaget är ett 
studerat objekt. Även aktörer som har en entreprenörsroll räknas bland de som berörs av 
redovisning (Hendriksen & VanBreda, 1992). Andersson (1995) menar att budget, 
produktkostnadskalkyler och kapitalbudgetar används i begränsad utsträckning hos 
entreprenörer. Endast när det går att påvisa att redovisningssystemets metoder genererar mer 
framtida intäkter blir redovisning intressant för företagen. Flera studier pekar dock på att det 
är viktigt med redovisning i snabbt växande företag i en tillväxtbransch och att redovisning är 
viktiga element i styrningen och för företagets fortsatta utveckling (Romano, Ratnatunga, 
1994). 
 
Å andra sidan finns det dock vissa forskare som påstår att redovisningen inte har så stor 
betydelse i samband med entreprenörskap. Young (1987) och Gibson (1992) påpekar att 
redovisningen ska ge en återblick via ekonomiska kalkyler, men dessa kalkyler som 
informationsunderlag har inte så stor betydelse att ge föreskrifter i beslutsfattandet. En 
anledning är att entreprenörer handskas med hög osäkerhet och då är det ingen mening att 
förknippa redovisningen med den osäkerheten. Laitinen (2001) menar att redovisning som 
ger information som ska stödja styrningen i stora företag inte fungerar i små företag och att 
redovisningen inte är effektiv. Det är i inledningsfasen som ett företag är mest beroende av 
formell redovisning. Dock fungerar det inte så, utan det är i början när tillväxten är som störst 
det förekommer mest informell planering som inte grundas på formell redovisning. Detta går 
mot teorin som säger att under tillväxt är det mest betydelsefullt med formell planering och 
styrning (Macintosh, 1994). Jämfört med stora företag används redovisningen i mindre 
omfattning i små företag vilket kan bero på att de har mindre resurser, det finns risk att 
redovisningen kan bli för omfattande så att produktionen blir lidande. Till exempel då 
utformningen av kontrollrapporter tar mycket tid (Olsson, 2001). Familjedrivna företag 
använder däremot redovisningssystem i mindre omfattning, detta för att behålla den 
personliga kontrollen över företaget. De litar mer på sin intuition och vill inte blanda in 
formella redovisningssystem i samma utsträckning (Daily & Dollinger, 1992; 1993).  
 
Åsikterna går isär om vad redovisningen har för funktion kring entreprenörskap, därför är det 
av intresse att studera användningen av redovisning och vilken redovisningens funktion är 
bland entreprenörerna? Är den till nytta och i så fall för vilket ändamål?   

 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för redovisningens funktioner bland 
entreprenöriella företag, samt hur redovisningen påverkar beslutsfattandet. 
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1.3 Definitioner 
Redovisning: Med detta begrepp menar vi både intern och extern redovisning.  
 
Entreprenörskap och Entreprenöriella företag: Definitionen vi har valt att använda oss av är enligt 
Olson (2003). Han menar att idén med entreprenörskap är ett företag som har en produkt 
som är i början av produktlivscykeln. Kopplingen mellan produkt och den tidiga fasen av 
produktlivscykeln gör att det ofta är nystartade och snabbt växande företag som förknippas 
med entreprenörskap. 
 
Entreprenörer: Med detta menar vi personen som ligger bakom företaget. I och med att 
företagen i undersökningen är relativt små går begreppen entreprenörer, entreprenörskap och 
entreprenöriella företag ihop med varandra, eftersom det är personen som bestämmer i 
företaget. Enligt Stenson och Wiraeus (2001) kan en entreprenör beskrivas som en person 
som startar nya saker, tänker i nya banor och vågar prova vägar som ingen tidigare har 
trampat.  
 
Beslutsfattande: De beslut vi har fokuserat på är av sådan karaktär där redovisning kan ligga till 
grund och vara till hjälp som informationsunderlag. De beslut som är karaktäristiska i denna 
uppsats är främst investeringar och personalfrågor exempelvis löner, uppsägningar och 
nyanställningar. 
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2 Teori 

I detta kapitel avser vi att förklara de teorier som är relevanta för denna studie. Först förklaras vad 
entreprenörskap är och vad som kännetecknar detta. Sedan visar vi var redovisningen kommer in ett 
ekonomisystem, vilka delar som ingår och vad syftet med redovisningens delar är. Därefter förklaras den 
information som ligger till grund för beslutsfattande. Kapitlet avslutas med en diskussion om möjliga 
motsatseffekter mellan entreprenörskap och redovisning. 

2.1 Entreprenörskap 
En entreprenöriell organisation är en organisation som strävar efter förnyelse och förändring 
och där dessa begrepp genomsyrar alla medlemmar i organisationen, inte bara ledningen och 
ägarna. Medlemmar i en sådan organisation har frihet att handla i nya riktningar och 
uppmuntras att generera nya idéer. Utmaningen för en entreprenör är att hålla kvar 
nuvarande riktning men ändå hela tiden ha ett konstant flöde av nya idéer (Jelinek & Litterer, 
1995). 
 
Entreprenörskap är ofta förknippat med en produkt som upptäcks och exploateras på en 
marknad. Entreprenörskap är även förknippat med den tidiga fasen i produktlivscykeln. 
Kopplingen mellan en produkt och den tidiga fasen i produktlivscykeln gör att det ofta är 
nystartade och snabbt växande företag som kännetecknar entreprenörskap (Olson, mfl, 2003). 
Detta kan liknas med vad Landström (1999:133) kring synen på entreprenörskap, han menar 
att det kan ses som flera steg, från skapandet och organisering till exploatering av möjligheter. 
Från detta perspektiv beskrivs entreprenörskap som en process, från upptäckt till exploatering 
av möjligheter på olika marknader. March (1991) poängterar skillnaden mellan upptäckt och 
exploatering. Han menar att det kan jämföras som skillnaden mellan att tänka och verkligen 
göra något.  
 

2.1.1  Upptäcktsfas 
Upptäcktsfasen kring entreprenörskap tar med stor sannolikhet fart i redan befintliga 
organisationer, det artar sig genom projekt av olika slag – ett företags undersökningsprojekt. 
Men upptäcktsfasen kan även uppkomma utanför befintliga organisationer. Även då kommer 
det visa sig som ett slags projekt – ett privat undersökningsprojekt. En organisation är 
inbäddad i kontinuitet med utveckling av en produkt som till exempel en forsknings- och 
utvecklingsavdelning, denna kontinuitet finns inte i privata upptäcktsfaser då de inte har 
samma resurser. Upptäcktsfasens projekt blir mer eller mindre lyckade. En lyckad upptäckt av 
ett projekt omvandlas i företaget till aktiviteter i form av att produkten uppkommer och 
exploateras på en marknad, där den lyckas eller misslyckas. I en lyckad privat upptäcktsfas 
omvandlas även den till aktiviteter på en marknad, men denna omvandling är mer komplex 
eftersom privata upptäckter inte har samma organisatoriska kontinuitet och uppbackning. 
Den som driver ett privat projekt måste då antingen konstruera en organisation som kan 
hantera aktiviteterna och försäljningen som produkten medför, eller sälja idén till en redan 
existerande organisation. I båda dessa fall som väljs omvandlas upptäcktsfasen till aktiviteter 
och försäljning då produkten exploateras. (Olson, mfl, 2003) 
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2.1.2  Exploateringsfas 
Olson mfl (2003) menar att det är först vid exploatering av produkten, då man börjar sälja och 
generera intäkter, som tillväxten börjar ta fart. Det är efter exploatering som företagen börjar 
växa fram och redovisningen får betydelse det är vårt fokus i denna uppsats. Ett nystartat 
företag är unikt då alla växer på olika sätt för att nå tillväxt. Tillväxt kan genereras på andra 
sätt än introduktion av en ny produkt i en ny organisation. Det kan vara även en ökad 
efterfrågan på en redan befintlig produkt, i detta fall måste företaget ta tillvara på det unika 
tillfället att sälja mer av den befintliga produkten och på det sättet exploatera företaget genom 
att öka resurserna och kapitalet och på det sättet nå tillväxt. Olson mfl (2003) menar att 
entreprenörskap handlar om tillväxt oavsett om tillväxten är orsakad av innovation av nya 
produkter i organisationer eller privat, eller ökad efterfrågan på redan befintliga produkter. 
Det är alltså möjligt att hitta entreprenörskap i exploateringen av både nya och befintliga 
produkter.  
 
När entreprenörskap övergår till organisationer eller redan är en befintlig organisation blir 
redovisningen aktuell. Organisationer i dagens moderna samhälle är mer eller mindre 
involverad i att göra affärer dagligen på ett eller annat sätt. Affärer är starkt förknippat med 
redovisning och då är givetvis entreprenörer och deras organisationer inget undantag.  
Företagen har stor fördel av att göra en ordentlig redovisning. Då kan de sedan upprätta 
budgetar, kalkyler och andra rapporter för att analysera deras framtida verksamhet och för att 
få en inblick av möjligheterna för en exploatering av produkter på eventuella marknader. 
(Hendriksen & VanBreda, 1992) 
 
När företaget är nystartat kanske entreprenören själv upprättar redovisning för att i ett senare 
skede anställa en redovisare. Har inte entreprenören denna kompetens så lämnas all 
redovisning ut till externa redovisare. Det kan också vara så att företaget har egen kompetens 
för att handha den löpande redovisningen och att göra resultatberäknande justeringar. 
(Blomkvist 2001)  

Exploatering Upptäcktfas 

Aktiviteter Projekt inom en   I en
  Och försäljning Organisation organisation

PrivatPrivat
projekt 

Figur 1: Sammanställning av upptäcktsfas och exploatering. (Olson mfl ,2003) 
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2.2 Ekonomisystem 
I ett ekonomisystem ingår budgetering, kalkylering och redovisning. Mellan dessa enheter går 
ett informationsflöde för att möjliggöra de olika uppgifterna systemen tillför. En stor del av 
företagets kostnader bestäms vid budgeteringen, där verksamheten för kommande period 
planeras och kvantifieras. Budgeten kan ses som en kalkyl i jätteformat över hela företagets 
verksamhet. Kalkylerna för produkterna och kostnadsställena sammanställs vid budgetarbetet 
och ger relationen mellan dessa två delar. Vid efterkalkylering jämförs det faktiska utfallet – 
som hämtas från internredovisningen - med de budgeterade resultaten vilka senare används i 
externredovisningen. Informationen används sedan som underlag för bland annat 
budgetuppföljning och produktkalkyler. Ett traditionellt ekonomisystem kan alltså ses som ett 
integrerat system där informationen från en del är anpassad för att på ett enkelt vis kunna 
användas i de övriga delarna. (Johansson & Samuelson 1994) 
 
Redovisning är en viktig del av ekonomisystemet, redovisningen producerar underlag för 
planer och budgetar, samtidigt som den svarar för en väsentlig del av uppföljning av planer 
och budgetar. De försystem i ekonomisystemet, förkalkylering och budgetuppställande ingår 
inte i redovisningen, men anses ändå höra till redovisningen eftersom dessa är viktiga som 
informationssamlare, då de fångar in data och vidarebefordrar den till redovisningen. 
(Samuelsson, 1990b) Då vi använder begreppet redovisning menar vi därför hela figur 2.  
 

2.3 
F
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Figur 2: Ekonomisystem enligt svensk modell. (Samuelsson, 1990b) 
 

 

Redovisning  
öretagets redovisning har som syfte att möjliggöra framtagning av relevant information om 
erksamhetens ekonomiska resultat och ställning vid rätt tidpunkt. Vad som är relevant 
nformation respektive rätt tidpunkt beror på ur vems perspektiv företaget betraktas. Olika 
ntressenter har olika behov av information. Redovisningen ska tillgodose behoven hos såväl 
e intressenter som finns inom företaget som externa intressenter utanför företaget. 
edovisningen delas upp i två olika delar, en extern- och en interndel. Den externa delen 

yftar till att ge intressenter information om resultat för en viss period eller ekonomiska 
tällning vid en viss tidpunkt. (Ax, Johansson, Kulvén 2001) 

edovisning står för kontroll och ordning, därför kan redovisning krocka med 
ntreprenörskap och dess innebörd som står för frihet och spontanitet. Redovisning omfattar 
ycket informationsinsamling för att minska osäkerheten vid beslutsfattande. Inom 
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entreprenörskap är det dock svårt att samla in information eftersom det kännetecknas av 
unika tillfällen och möjligheter på marknaden som är svåra att förutspå. (Lövstål, 2001) 
 
Andra studier visar dock motsatsen, att redovisning är viktigt hos entreprenörer.  Johannisson 
och Lövstål (1995) gjorde en studie som visade att ju mer entreprenörsanda företagaren hade 
desto mer uppskattade och använde de sig av redovisningsinstrument. Bergström och 
Lumsden (1993) upptäckte att personer med entreprenörsanda som kontinuerligt föreslår 
förändringar, använde redovisning och informationen från redovisningen regelbundet samt 
att den är betydelsefull i deras sätt att driva företaget. 

 

2.3.1  Extern redovisning 
Den externa redovisningen syftar till att ge intressenter utanför företaget information. Att 
presentera resultat och ställning är krav på redovisningen som fastställts i olika lagar och 
rekommendationer. Det innebär att den externa redovisningen ska bestå av en resultaträkning 
för perioden, en balansräkning för periodens sista dag och i vissa fall en kassaflödesanalys som 
visar periodens in- och utbetalningar. Att entydigt fastslå vad som är extern redovisning 
definitionsmässigt är inte helt lätt. Gränsen mellan extern och intern redovisning är inte 
absolut. Principiellt finns dock skillnader mellan extern och intern redovisning både vad 
gäller huvudinriktning och fokus. (Ax, Johansson & Kulvén 2001) 
 
Den externa redovisningen är ett sätt att se på hela företagets verksamhet och på hur 
företagets förmögenhet har förändrats. Perspektivet är den externe intressentens, exempelvis 
att bedöma hur mycket skatt företaget kan betala, ägarnas till exempel att bedöma hur stor 
utdelning företaget kan lämna eller hur stor risk kapital placerat i företaget utsätts för, och 
långivarnas vad gäller funderingar kring om företaget har förmåga att betala tillbaka givna lån 
med amorteringar och ränta i tid eller inte. De civil- och skatterättsliga kraven styr hur den 
externa redovisningen ska utformas. Generellt sett ska den registrera affärshändelser. Man 
brukar skilja mellan fyra slags affärshändelser. (Ax, Johansson & Kulvén 2001) 
 
Eftersom den externa redovisningen är lagstadgad måste entreprenörer lämna in en 
årsredovisning. Lagstiftningen slår hårdare mot mindre företag jämfört med stora företag 
eftersom små företag har mindre resurser att använda på framställandet av finansiella 
rapporter. Keasy och Short (1990) menar att lagar och förordningar kring extern redovisning 
inte är anpassade till de små företagens behov. Enligt deras undersökning tog hälften av de 
tillfrågade upp finansiella rapporter till exempel årsredovisning, som de största bördor i deras 
verksamhet. 
 

2.3.2  Intern redovisning 
Den interna redovisningen syftar till att ge intressenter inom företaget ytterligare, mer 
detaljrik information än vad som ges i den externa redovisningen och kan därför vara lämpligt 
att använda som beslutsunderlag. Det kan vara företagsledningen, divisionschefer, chefer i 
affärsenheter mm som är i behov av ytterligare information. Hur den interna redovisningen 
ska utformas är fritt att bestämma då det inte finns några lagar och regler om detta, den kan 
utformas efter företagets unika situation och behov. Utgångspunkt för uppbyggnaden av den 
interna redovisningen är företagets informationsbehov. Den interna redovisningens rapporter 
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använder man ofta löpande under året samt att den fångar upp verksamhetens beståndsdelar. 
Detta visas med hjälp av tre syften. (Ax, Johansson, Kulvén 2001) 

 

 Att man vill erhålla en möjlighet till bättre styrning genom att följa upp verksamhetens 
objekt som till exempel resultat för en viss produkt. 

 Att styra ansvaret i form av exempelvis timansvar, kostnadsansvar eller resultatansvar för 
olika enheter i företaget. 

 Att hantera interna händelser exempelvis följa upp uttag av material och utfört arbete på 
olika avdelningar eller produkter. 

 
Intern redovisning består av fyra steg innan man kan använda informationen för att bedöma 
utfallet av en verksamhet. Först görs en datainsamling som innebär att man fångar in 
information som ska hanteras i redovisningen. Mycket av informationen är redan hämtad från 
den externa redovisningen. Sedan registreras informationen, vilket innebär att kontera och 
föra in denna information, exempelvis personalkostnader som hämtas från lönesystemet. 
Därefter bearbetas informationen, exempelvis att man kompletterar materialkostnader med  
en uppgift om pris per kvantitet. Sista delen av internredovisningen är rapportering och 
presentation som utgör syftet med internredovisningen, vilket är att ge ytterligare information 
till intressenter. (Ax, Johansson, Kulvén 2001) 
 
Inom internredovisningen fokuserar entreprenörer enligt Lövstål (2001) mycket på försäljning 
som hämtas från externredovisningen. Det är försäljningsmåtten som sedan kommuniceras 
vidare till de anställda. Kommunikationen som grundar sig på internredovisningen fokuserar 
mycket på framtiden, detta för att kunna göra en rättvisande budget.  
 

2.4 Budgetering 
Lövstål (2001) menar att budgetering är något som används särskilt mycket hos entreprenörer, 
upprättandet av den interna redovisningen görs av många för att kunna få fram bra 
information för budgetarbetet. Samuelson (1997) menar att budgeten beskriver de resurser 
som beräknas finnas tillgängliga under budgetåret och vad man avser använda resurserna till. 
Budgeten visar klart och tydligt hur mycket som beräknas finnas och vart pengarna hamnar. 
Om någon vill veta hur mycket resurser som läggs på exempelvis kundtillfredsställelse i 
förhållande till något annat är det naturliga att söka svaret i budgeten. Bergstrand & Olve 
(1996) menar att budgeten skall utgöra ett handlingsprogram innebär att även andra 
beskrivningar av handlandet än hur mycket det skall kosta eller ge i intäkter tas med. 
Egentligen borde flera olika handlingsalternativ beskrivas, samtidigt som det klart borde 
framgå vilka antaganden som budgeten utgår ifrån vad det gäller exempelvis konjunkturer 
eller prisutveckling. 
 

2.4.1  Upprättning 
Arbetet med att ta fram en budget är i de flesta fall en framtidsplanering, där den kommande 
periodens förväntningar åskådliggörs som ett slags framtida önskvärt tillstånd. Budgeten är 
viktig för att fokusera uppmärksamheten på vad som är viktigast och vari medarbetarnas 
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åtaganden bör ligga. I framtagandefasen involveras ofta människor som normalt inte arbetar 
ihop vilket i sig kan föra med sig en slags samordnade förståelse kring företaget som helhet. 
När väl budgeten är fastlagd är den ett viktigt instrument för den löpande verksamheten. Den 
får olika enheter i företaget att arbeta mot samma mål under budgetåret, utan att en ständig 
kontakt är nödvändig mellan enheterna. (Bergstrand & Olve, 1996) 
 

2.4.2  Uppföljning 
Inom detta område ligger helt klart en av de viktigaste roller som budgeten har att spela. Att 
följa upp är viktigt av flera anledningar. Avvikelser kan fungera som en alarmfunktion, där det 
signaleras att något är fel. För att detta skall fungera måste rapporterna vara aktuella 
(Bergstrand & Olve, 1996).  Lövstål (2001) menar att entreprenörerna värdesätter betydelsen 
av att ha aktuella rapporter eftersom de måste se trender tidigt då de är sårbara och oftast små 
företag med liten finansiell buffert. Bergstrand & Olve (1996) menar att utfallet kommer 
alltid att avvika ifrån budget, mer eller mindre. Dessa avvikelser ligger till grund för åtgärder, 
samtidigt som företaget direkt kan uppskatta hur stora avvikelserna blir på årsbudgeten. Det är 
självklart att budgeten och dess uppföljningsarbete utgör en god referenspunkt. Däremot finns 
det risk att syftet med budgeten minskar om uppföljningen blir alltför påtaglig. 

2.4.3  Prognoser 
En fast budget med tillägg av rullande prognoser är vanligt i det svenska näringslivet. 
Budgeten är här ett starkt instrument för uppföljningsaktiviteter. De rullande prognoserna 
fyller funktionen att de under året ger underlag för anpassning till rådande omständigheter, 
då ettårsbudgeten kan bli inaktuell. Prognoserna är mindre detaljerade och skall kunna 
utarbetas snabbt och utan att engagera så många chefer. Under mitten av 90-talet ansåg många 
att de rullande prognoserna var bättre att än ettårsbudgeten. De kom tillräckligt ofta och 
innehöll precis vad som behövdes för att ge en aktuell ställning och de närmaste 
framtidsutsikterna. Många ville avskaffa de alltför detaljerade budgetarna till förmån för 
prognoserna. Företagen var trötta på den traditionella budgeten men visste samtidigt behovet 
av ett tillräckligt ofta återkommande planeringsinstrument. Många har förenklat eller 
omarbetat verktygen, sedan är det mindre viktigt om de kallar dem för budget eller prognoser, 
det viktiga är att de är ett underlag för att planera framtiden. (Bergstrand, 1997) 
 

2.5 Kalkylering 
 
Kalkylering innefattar kostnadsberäkning och intäktsberäkning. Exempel på olika kalkyler kan 
vara investeringskalkyler, för- och efterkalkyler samt produktkalkyler (Olsson & Skärvad, 
2000) För investeringskalkyler har ofta finansiärernas krav på noggrannhet stor betydelse för 
utformningen. Det gäller främst om investeringarna görs med lånade medel. Över hälften av 
små företag tillämpar någon form av kalkylmetod. Vilka kalkyler som anses viktiga, samt hur 
ofta dessa används varierar beroende på vilken bransch företaget är i. Kalkyler används i hög 
grad i exempelvis tillverkande företag (Bergström & Lumsden, 1993). Då det gäller för- och 
efterkalkyler gör Olsson och Skärvad (2000) en åtskillnad mellan dessa två. 
  
Förkalkyler upprättas före bokslut, uppskattar värden i form av intäkter och kostnader för en 
produkt. Den upprättade kalkylen kan sedan användas till att kommunicera ut vad som 
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förväntas av företagets medarbetare då det gäller den aktuella produkten. Efterkalkylen 
upprättas därefter i syfte att analysera faktiska kostnader och intäkter (Olsson & Skärvad, 
2000). Av de kalkyler som småföretagen använder sig av anses produktkalkylen vara den 
viktigaste enligt Bergström och Lumsden (1993). 
 

2.5.1  Produktkalkyl 
Med produktkalkyler avses i regel beräkningar och sammanställningar av kostnader och 
intäkter för ett visst objekt, kalkylobjekt. Kalkyler kan ställas upp både i speciella 
beslutssituationer och i mer rutinmässigt återkommande situationer. De senare avser kalkyler 
för objekt där man har ett behov av löpande uppföljning av kostnadernas och intäkternas 
fördelning enligt ett visst system - kalkylsystemet. Produkterna är ett sådant objekt i nästan all 
verksamhet, både i tillverkande och tjänsteproducerande företag. Produktkalkylen en 
rutinmässig kalkyl där objektet är en produkt, produktserie, produkttyp, ett produktsystem, 
kund eller liknande. De belyser områden som produktval, kostnadskontroll och prissättning. 
Produktkalkylernas syfte är med andra ord att kontinuerligt ge underlag för återkommande 
bedömningar av produkternas kostnader, lönsamhet och priser. (Olsson, 1994) 
  

2.6 Information som beslutsunderlag 
 
Bergström och Lumsden (1993) menar att det finns skillnader i utformning och användning 
av ekonomisystem. De delar in företagsledarna i två grupper, höganvändare respektive 
låganvändare. Detta beroende på i vilken utsträckning officiell respektive icke officiell 
information används i samband med ekonomiskt beslutsfattande. Officiell information avser 
olika former av ekonomiska rapporter och icke officiell information avser egentillverkade 
underlag och interna sammanträden samt kontakter med exempelvis banker, revisorer och 
leverantörer. De delar även upp informationen i extern- och intern information. Författarna 
menar att höganvändarna i större utsträckning använder fler informationskällor medan 
låganvändarna till största delen förlitar sig på egentillverkade underlag. Låganvändarna 
betonar vikten av egentillverkad information, de menar att övrig information är av 
underordnad betydelse. Beslutsfattandet varierar även hos låg- respektive höganvändare av 
ekonomisystem. Förklaringen till detta kan kopplas till olikheter i informationsprocessen där 
höganvändare söker mycket information.  
 
Orsaken till att de söker mycket information beror på att de är analytiska i sitt beslutsfattande. 
Det beror på att de exempelvis utvecklar planer för informationshantering och överväger 
många handlingsalternativ samt har ofta en högre utbildningsnivå. Författarna menar att för 
företagare som har ett analytiskt arbetssätt passar den information som ekonomisystem 
producerar. Även information som inte kommer från ekonomisystemet är viktiga för 
höganvändarna, ofta är det extern information, både officiell och icke-officiell som de 
använder till ett beslut. Däremot har intern information av icke-officiell karaktär mindre 
betydelse för höganvändarna. Företagsledare som använder relativt lite information 
kännetecknas av att de är intuitiva när de fattar ofta återkommande beslut. Detta beroende på 
att de då utnyttjar tumregler, sunt förnuft och erfarenheter från tidigare liknande situationer. 
De har även lägre utbildning och använder redovisningsinformation mindre än 
höganvändare. (Bergström & Lumsden, 1993) 
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Företagare som är mottagare av ekonomiska rapporter förväntas använda dessa rapporter som 
stöd i sin ekonomiska styrning, trots detta är icke-användning frekvent förekommande. Vad 
beror det på att företagarna inte använder rapporterna? Många småföretagare går ofta på 
intuition och tidigare erfarenheter istället för att använda sig av rapporterna vid beslutsfattade. 
I en studie av Thorén framkom att den viktigaste förklaringen till att rapporter inte används 
är att de upplevs komma för sent för att kunna utnyttjas i operativ verksamhet. Andra faktorer 
som också påpekas är bristande påverkbarhet, otillräcklig datakvalité och att informationen 
presenteras på ett svårförståeligt sätt. Dessutom påpekas att det kan förekomma brister eller 
specifika egenskaper i rapportsystemet som kan verka hindrande på rapportanvändning. 
(Thorén, 1995) 

 
Figur 3 Den blandade informationsprocessen i mindre företag (Earl & Hopwood, 1980). 
 

2.7 Entreprenörskap och redovisning 
I detta avsnitt kopplas motsatsförhållanden mellan entreprenörskap och redovisning ihop mot 
varandra. Nedan visas några fall då entreprenörskap och redovisning går stick i stäv med 
varandra och belyser de motsättningar som olika forskare framhäver. 
 
Riskvilja   - Försiktighet 
En viktig punkt som hör ihop med entreprenörskap är osäkerhet. Entreprenöriella aktiviteter 
och projekt är förknippade med osäkerhet då framtiden är svår att förutspå (Kanter, 1985). 
Ett motsatsförhållande kan därmed ses mellan entreprenörskap och försiktighet. Särskilt när 
det gäller redovisning. Eftersom redovisningen strävar efter att få en rättvisande bild av 
företaget. Företagarna kan välja att använda sig av flera olika principer i hur tillgångar ska tas 
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upp. Dessa kan vara till exempel matchningsprincipen Enligt denna princip bör de utgifter 
som uppstår idag för att skapa intäkter i framtiden inte kostnadsföras idag, utan bör aktiveras 
som tillgång och skrivas av när intäkterna uppstår. På så sätt matchas intäkter med de 
kostnader företaget haft för att skapa dem (Falkman, 2000). Matchningsprincipen kan i detta 
sammanhang förknippas med entreprenörsanda och riskvilja då små företag sällan har en 
buffert för att bedriva forskning och utvecklingsarbeten utan att ha möjlighet att ta kostnader 
när intäkterna kommer. Försiktighetsprincipen innebär att alla värderingar och bedömningar 
i redovisningen ska göras med rimlig försiktighet. Exempel på detta är att enbart konstaterade 
intäkter för verksamhetsåret får tas med Alla befarade förluster ska tas med i ett bokslut även 
om de inte var kända på balansdagen (Thomasson, 1999). 
 
Matchnings- och försiktighetsprincipen strider mot varandra. Enligt matchningsprincipen ska 
de intäkter som kan uppskattas under perioden ställas mot kostnaderna för intäkternas 
förvärvande. Försiktighetsprincipen anger att ännu ej realiserade intäkter och vinster inte ska 
redovisas medan förväntade framtida förluster ska tas upp till sitt rätta värde och belasta 
resultatet det aktuella året. (Kam, 1990, Westermark, 1996) 
 
Utveckling   - Uppföljning 
Bergström och Olve (1996) menar att budgeten upprättas då resurserna planeras och fördelas, 
för en period, ofta ett år därför är det svårt för entreprenörer att planera på det sättet. 
Anledningen är att de kontinuerligt söker förnyelse och då blir budgeten snabbt inaktuell och 
väldigt svår att gå efter. Strömberg och Ahrens (1993) uttrycker det som att budgeten blir ett 
slags sidospår från de idéer som entreprenören egentligen besitter.  
 
Young (1987) Argumenterar för att entreprenören använder redovisning för att utvärdera 
resultatet av historiska beslut och att redovisning har liten betydelse för framtida beslut. En 
orsak är att teorin skiljer på risk och osäkerhet. Entreprenörer agerar under osäkerhet varför 
det enligt denna teori inte finns någon anledning till att omräkna beslutsunderlag efter risk. 
 
Kreativ   - Analytisk 
Häckner (1985) gör skillnad mellan hård och mjuk information. Med hård information 
menar han analytiska metoder och processer där man kvantifierar information exempelvis 
kalkyler. Med mjuk information menar han visioner, idéer och värderingar. Häckner menar 
vidare att i en offensiv strategi som många av entreprenörerna använder sig av är mjuk 
information mest användbart. Hård information passar enligt Häckner bättre i defensiva 
strategier. Gyllenberg och Svensson (2002) är däremot av en annan åsikt. De matchar 
situationer med den typ av styrsystem som företaget använder och menar att analytiska 
metoder och processer där informationen kvantifieras är överlägset de icke officiella 
informationskanalerna. 
 
Johannisson (1992b) & Gaddefors (1996) menar att entreprenörskap inte passar in i att vara 
analytisk och planera sin verksamhet. Hur planerar du unika och oväntade händelser? 
Entreprenörskap är sällan förknippat med väl genomtänkta beslut utan är istället förknippat 
med intuition och snabba beslut.  
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras vilka metoder som anses relevanta för att kunna genomföra undersökningen så 
syftet besvaras. Det som behandlas är den valda forskningsansatsen, undersökningsansats, perspektivval, 
litteraturstudie, urval av företag samt metodproblem. 
 

3.1 Forskningsansats 
I användandet av teorier talas det om två olika angreppssätt, deduktiv respektive induktiv 
metod eller bevisandets väg respektive upptäcktens väg. Ett deduktivt angreppssätt 
kännetecknas av att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ett 
induktivt arbetssätt kännetecknas av att författaren studerar objektet och därefter försöker 
utifrån insamlad information formulera en teori. Inom samhällsvetenskaperna används både 
deduktiv och induktiv metod (Patel & Davidson, 1994). Vår uppsats har sin utgångspunkt i 
befintliga teorier som berör redovisning och entreprenörskap. Dessa teorier har sedan tjänat 
som utgångspunkt vid genomförandet av den empiriska undersökningen. De slutsatser som vi 
dragit utifrån syftet och den empiriska undersökningen har sedan återkopplats till teorin. 
Därför får denna undersökning i första hand ett deduktivt angreppssätt. 
 

3.2 Undersökningsansats 
Undersökningar kan vara antingen kvalitativa eller kvantitativa. Den kvantitativa metoden 
syftar främst till att generalisera och förklara det studerade fenomenet medan den kvalitativa 
metoden i första hand har ett förstående syfte då forskarens uppfattning och tolkning står i 
centrum (Holme & Solvang, 1995). I denna studie kommer vi ha en kvalitativ 
undersökningsansats eftersom vi vill få en djupare förståelse för problemet för att kunna göra 
tolkningar så bra som möjligt av det studerade fenomenet, i vårt fall redovisning. En annan 
fördel med den kvalitativa metoden för oss var att vi valde endast fyra företag att intervjua, på 
så sätt var det möjligt att kunna ställa djupare frågor då det inte var så många respondenter att 
hantera, vilket det krävs för en kvantitativ undersökningsansats då syftet är att generalisera det 
studerade objektet som inte är vår mening.  
 
I en fallstudie studeras enligt Arbnor & Bjerke (1994) ett eller ett fåtal studieobjekt på djupet, 
vilket gör att slutsatser endast kan dras från de studerade objekten. Fallstudiens uppgift är att 
analysera ett enskilt fall och den ger möjlighet till att svara på frågor av arten hur och varför.  
Därför är detta väl lämpat för vårt ämnesområde då vi haft som syfte att skapa förståelse för 
redovisningens funktion i de berörda företagen där frågor med karaktären hur och varför har 
varit centrala. Vi valde att utföra fyra fallstudier med ett studieobjekt för varje fallstudie, 
orsaken till att vi valde fallstudier var att vi ville skapa en djupare förståelse för ett 
ämnesområde, vilket även gjorde att vi valde kvalitativ intervjumetodik. Intervjuerna har vi 
försökt få så levande som möjligt så att respondenten ska få säga sin syn på problemet, detta 
gjordes med ett frågeformulär som hjälpunderlag och mall för att få en bra diskussion och på 
så sätt få en ökad förståelse. Fallstudierna i denna uppsats är framförallt en studie av ett 
fenomen i vårt fall företagens redovisning och inte av företagen i sig. Fallstudierna utgörs här 
av redovisningens funktion som fenomen som vi studerar inom ett fåtal organisationer. 
Bryman (1989) menar att det är bra att använda flera olika studieobjekt för att kunna göra 
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jämförelser mellan företagen och därmed lättare upptäcka gemensamma drag likväl som 
olikheter. Skillnaderna mellan studieobjekten gör att författaren kan dra slutsatser som annars 
är omöjliga att dra. Vi har då det varit möjligt försökt förklara skillnader och olikheter och 
peka på var det går att se vissa mönster mellan de olika företagen. 

3.3 Perspektivval 
Att ha företaget i fokus vid entreprenörsstudier är vanligt i företagsekonomisk forskning, 
vilket Landström (1999) nämner. Företaget behandlas som en individ, som agerar med andra 
företag, vilka också betraktas som individer. Det vi är intresserade av att veta är hur företaget 
hanterar fenomenet redovisning och vad dess funktion är. Hur planering, budgetering och 
övriga ekonomifrågor sköts i dessa företag, är några exempel på studier i ett företagsperspektiv 
enligt Landström (1999). Redovisningsinformation berör hela företaget, därför är ett 
företagsperspektiv intressant för vår studie. 

3.4 Litteraturstudie 
För att hitta relevant litteratur har vi framförallt genomfört litteratursökningar på 
universitetsbiblioteket i Luleå samt Luleå stadsbibliotek. Vi har använt oss av söksystemen 
Libris, EBSCO och Artikelsök men även bibliotekens egna söksystem. Vi har också använt oss 
av sökmotorer på nätet som Altavista och Google för att hitta artiklar och publikationer från 
mer respekterade källor. Vi använde oss av sökorden funktion, redovisning, functions, 
accounting, entreprenör och entrepreneurship för att hitta relevant litteratur. Vi har även 
tagit kontakt med Olov Olson som är prefekt/professor på handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet och fått ta del av en intressant avhandling. I den litteratur som vi fann har vi sedan 
valt ut det som var relevant för uppsatsen. Den litteratur som vi ansåg vara relevant är sådan 
som behandlar vilken funktion redovisningen har i företag som förknippas med 
entreprenörskap samt litteratur som är nära förknippat med de valda teorierna. För de valda 
teorierna har vi främst sökt litteratur utifrån vår handledares rekommendationer samt utifrån 
den kurslitteratur vi har använt oss av under tidigare kurser i utbildningen. Även en 
automatisk spridningsteknik har använts för insamlingen av data, då referenser i användbara 
källor har använts för att söka upp ny litteratur inom samma område. 

3.5 Urval av företag 
Företagen i vår undersökning har valts ut omsorgsfullt från vår sida för att uppsatsen ska bli så 
tillförlitlig som möjligt. Med omsorgsfullt menar vi att vi försökt i möjligaste mån genom att 
samla information hitta företag som står för begreppet entreprenörskap och kan klassas som 
ett entreprenöriellt företag. Kriteriet för urval av företag var att det är ett relativt litet 
tillväxtföretag med en ledare som återspeglar entreprenörsandan i företaget, exempelvis att de 
skall vara i exploateringsfasen och ha haft en positiv årlig omsättningstillväxt. Det kan 
poängteras att det är företaget i sig och inte entreprenören som är i fokus då vi valt ut 
företagen. Undersökningen inriktar sig på fyra företag som befinner sig under tillväxt enligt 
vår definition av entreprenörskap, företagen kallar vi A, B, C och D. Det finns många 
definitioner av tillväxtföretag i litteraturen. Några mått som ofta används är förändringar i 
omsättning, balansomslutning, förädlingsvärde, antal anställda, och volym. För att hitta de 
företag som uppfyllde våra kriterier har vi använt egna kontakter med företag och revisorer. Vi 
har kontaktat en revisor och fått tips om företag som han känner till som kan betraktas som 
entreprenöriella företag. Efter kontakten med revisorn och en egen undersökning bland 
vänner och bekanta hade vi ett antal företag som vi tyckte var av intresse.  
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Vi tittade i Affärsdata för att försäkra oss om att företaget var ett tillväxtföretag genom att titta 
på bland annat omsättningen och antalet anställda. När vi kände oss nöjda med vårt eget 
urval tog vi kontakt med de berörda företagen för att höra med de själva om de tyckte att de 
passade in i vår definition och om de var villiga att ställa upp. Det visade sig att alla vi ringde 
till var villiga att ställa upp på intervju och därefter bokade vi datum för att genomföra 
intervjuerna. Vi kunde snabbt konstatera att de intervjuade företagen kan förknippas med 
entreprenörskap enligt de definitioner vi använt oss av. Företag A har ökat sin omsättning 
med 22 procent och har haft en skarp tillväxt. Företag B har haft en skarp tillväxt under de tre 
år företaget funnits och fördubblat omsättningen varje år, under de tre åren har företaget ökat 
från en anställd till fem plus två inhyrda för att hinna med allt jobb. Företag C har gått stadigt 
uppåt under de tre år de  har bedrivit verksamhet och årets omsättning landar på tre miljoner. 
Det sista företaget i undersökningen var företag D. De har visserligen funnits länge men har 
hela tiden nya ideér och har fått en ökad efterfrågan på befintliga produkter som även det ses 
som entreprenörskap enligt Olsson (2003). Tillväxten för företaget har de senaste åren varit 
mycket god. Trots sviktande marknad tar de även detta år marknadsandelar. Mycket av 
framgången beror på fördelaktiga avtal med internationella kunder. 
 
Anledningen till att vi valde fyra företag var att vi ville angripa problemet djupare samt få en 
djupare förståelse. Då ansåg vi att det var lagom för att slutligen kunna se skillnader/olikheter 
samt förklara vissa mönster. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är det bra med fler 
än två fall eftersom det ger möjlighet till jämförelser, dock tunnas möjligheterna ut lite då 
varje fall inte kan ägnas lika mycket tid åt som vid färre antal företag. Två företag ansåg vi vara 
för lite eftersom vi ville få en bild av redovisningen från fler än två företag. Hade vi valt fler 
företag än fyra hade det blivit svårt att hantera undersökningen på ett kvalitativt sätt som vi 
gjort, eftersom det synsättet går ut på att undersöka få studieobjekt. Med många studieobjekt 
hade vår undersökning gått mer åt en kvantitativ ansats vilket inte var vår avsikt. 

3.6 Intervjuerna 
Före intervjuerna har vi förberett oss om företagets verksamhet och ekonomi genom att läsa 
årsredovisningen och information om bolaget på Affärsdata. Detta var en fördel under 
intervjun då respondenterna kunde ha svårt att svara på vissa frågor angående komplicerade 
ekonomiska termer. Samtidigt är vi medvetna om att det kan vara en nackdel då vi med vissa 
frågor riskerar att påverka respondenten på ett ledande sätt. Vi har låtit oberoende personer 
svara på frågorna i intervjuguiden och genomfört en arrangerad intervju för att öka 
tillförlitligheten samt försäkra oss om att frågorna inte var för svåra att förstå. Denna test var 
till fördel för oss eftersom vi fick en känsla av var vilka frågor som var svåra att förstå och 
därefter omarbeta frågorna på ett begripligt sätt.    
 
Intervjuerna har noggrant antecknats av oss båda under intervjun för att därefter skrivas ut 
ordagrant i text. I de fall vi anser att det funnits oklarheter i intervjun har vi kontaktat 
entreprenören och bett om ett förtydligande och kompletterande svar. Under intervjun har vi 
inte följt frågeformuläret till punkt och pricka. Vi har ställt följdfrågor för att få så bra svar 
som möjligt till vår studie och försöka komma in på djupet eftersom vi utfört fallstudier. 
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3.7 Metodproblem 
Denscombe (2000) menar att frågorna beträffande objektivitet, tillförlitlighet och validitet är 
lika viktiga för kvalitativ forskning som för andra tillvägagångssätt. För att göra 
undersökningen så bra som möjligt var det viktigt att frågorna uppfattades rätt av 
respondenterna och att vi uppfattade svaren korrekt, allt för att minska eventuella 
metodproblem. Därför har vår intervjuguide förhandsgranskats av vår seminariegrupp och vår 
handledare för att frågorna inte ska misstolkas vid intervjun. En nackdel med personliga 
intervjuer är enligt Denscombe (2000) intervjuareffekten, eftersom att inte alltid uttryck och 
handlingar stämmer överens. Vad de säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de 
säger att de tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla handlingen.  
 
Reliabiliteten syftar till att det som undersöks ska ge tillförlitliga och stabila utslag. För att 
uppnå hög reliabilitet ska metoden eller angreppssättet som används i undersökningen vara 
oberoende av vem som genomför uppgiften (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). I vår 
undersökning har intervjuguiden varit det centrala för uppsatsens resultat. Det kan ses som ett 
möjligt metodproblem då vi inte varit helt styrda av den och då är det svårt för en oberoende 
person att genomföra och få samma resultat från intervjuerna. Samtidigt tycker vi att det varit 
till en fördel att inte vara så hårt styrd av intervjuguiden eftersom vi genomfört en fallstudie 
som ska kunna vara flexibel för att kunna få ut så mycket som möjligt kring det valda ämnet.  
För att stärka reliabiliteten har vi intervjuat få företag och på så sätt kunna ställa djupare 
frågor som inte är möjligt om vi intervjuat fler företag. Med tanke på tillförlitligheten valde vi 
att intervjua alla respondenter var för sig och sammanställde materialet direkt efteråt. Vi har 
även försökt förklara samt ställa följdfrågor så att respondenterna ska förstå vad vi menar med 
frågorna.  
 
Enligt Andersen (1998) innehåller validitetsbegreppet två olika begrepp vilka är giltighet och 
relevans. Giltigheten handlar om den generella överensstämmelsen mellan det teoretiska och 
empiriska begreppsplanet medan relevansen anger hur relevant det empiriska materialet är för 
den valda problemställningen. För att stärka validiteten gick vi igenom problemområdet och 
teorikapitlet för att formulera frågor som skulle kunna besvara vårt syfte. Detta gav oss en bra 
känsla av att vi frågade efter det som vi ville ha ut av undersökningen. Varje fråga har vi 
försökt haft stöd från vårt teorikapitel för att kunna diskutera det vidare i analysarbetet och på 
så sätt stärkt giltigheten och relevansen för problemet. 
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4 Empiri 

4.1 Intervju med Niclas, VD på Företag A 
 
Inledning 
Niklas är 39 år, han har jobbat 25 år inom hotellbranschen, varav 9 år på Grand Hotel i 
Stockholm där han var chef för bankettverksamheten. Sedan flyttade han till Luleå där han 
blev hotellchef för ett stort hotell. För två år sedan köpte han hotellet av Hilding Holmqvist 
och är numera VD för bolaget. 
 
Produkterna de tillhandahåller är till 90 % konferenser, vilken är deras huvudinriktning. 90 
% av intäkterna kommer från konferensverksamheten. Deras huvudmarknad är den lokala 
marknaden men eftersom det är konferenser de sysslar främst med anser han att den lokala 
marknaden inte räcker till. Därför riktar de även sig till Mälardalen och Italien, Frankrike, 
Tyskland och i viss mån England. De har 380 bäddar i hotellet och 28 snöskotrar samt 10 
motorcyklar till förfogande som gästerna har möjlighet att prova. 
 
Efter en tuff start då han tog över hotellet har de nu haft en skarp tillväxt och hoppas att 
omsättningen landar på en ökning med cirka 22 procent detta år. 
 
Redovisning och ekonomisystem 
Administrationen består av en person som har stöttning från revisorn. Varje avdelning i 
företaget har hand om sin egen attestering. Därefter tar avdelningens chef med sig fakturan till 
ledningsgruppen och i slutändan skriver VD:n på fakturan. Han menar vidare att en person är 
i minsta laget fick han önska skulle han ha 1,5 anställda för det administrativa arbetet. Det 
innebär att han själv är tvungen att ta en stor del i det administrativa arbetet.   
 
I upprättandet av årsredovisningen görs ganska mycket själv av företaget. De upprättar 
månadsrapporter som är till grund senare i årsbokslutet. De har olika datasystem, bland annat 
Hogia där dagsfärsk information om den dagliga verksamheten finns, tex intäkter och 
kostnader. 
 
Vid investeringar följer han ett visst mönster, han försöker fråga sig själv hur det ser ut och 
vara lyhörd på vad som egentligen behövs. För att bedöma om investeringen är lönsam 
upprättas en pay-back kalkyl där han ser hur snabbt investeringen återbetalas. Därefter är det 
upp till styrelsen att fatta ett beslut utifrån underlaget som arbetats fram samt diskutera 
finansieringsform. 
 
Budgetarbetet börjar i mitten på oktober. Varje avdelning har ansvar att lägga upp sin egen 
budget utifrån fakta som kommer från input från deras interna redovisning. Sedan pratar 
avdelningens chef ihop sig med VD:n för att godkänna budgeten. Deras budgetarbete är 
ganska nytt. Förra året var första gången de gjorde en omfattande budget där input från alla 
ansvariga på de olika avdelningarna sätts samman till en stor årsbudget. 
 
Niklas menar att själva årsbokslutet upprättas för att det är obligatoriskt. Han tycker att det 
hade kunnat räcka med att lämna rapporter månadsvis till exempelvis revisorn så att man 
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slipper göra det omfattande och kostsamma bokslutsarbetet i slutet på året. Det är bra ändå att 
revisorn kontrollerar eftersom det är en smutsig bransch. 
 
Revisorn används ganska frekvent, de pratar i telefon och stämmer av varannan vecka. Träffas 
gör de ungefär en gång i kvartalet, oftast vid bokslutet blir det mer intensivt. Revisorn är till 
stor hjälp anser Niclas eftersom han besitter branschkunskap och kan då ge goda råd. 
 
Ekonomiska rapporter i form av dagliga likviditets- och omsättningsrapporter använder de 
mest som informationsunderlag som hämtas från datasystemet Hogia. Dessa är dagsfärska som 
sedan summeras till månadsrapporter där intäkter och kostnader kan analyseras. Dessa 
rapporter finns även för varje avdelning. Anledningen till att de gör dessa rapporter är enligt 
honom att det har snabbare effekt vid beslutsfattandet, han säger vidare att denna redovisning 
med omsättningsrapporter och likviditetsbudget är deras ”bibel”. Informationen grundar sig 
på historiska händelser som man tar lärdom av för de framtida besluten. 
 
Information 
Informationen som används för beslutsfattandet kommer främst från budgeten. Det är mycket 
sällan som inköp görs genom intuition eller ”på känsla”. Han har dock 25 års erfarenhet och 
vet vid vilka tidpunkter kostnader brukar dyka upp. Oftast vid stora inköp tänker de genom 
hela processen, som till exempel att vid inköp av en skoter på vintern så ska den repas till 
hösten. Gäller det större beslut som stora investeringar görs noggranna kalkyler lång tid i 
förväg. 
 
Niclas sammanställer en kostnadsbild utifrån informationen från redovisningen, samt sin 
erfarenhet. Han kollar exempelvis upp vad ett hotellrum får kosta och vad kunden är beredd 
att betala. Han ser över hur han kan lösa finansieringen på bästa sätt genom att kontakta sin 
bank, det kan även vara fördelaktigt att använda sig av exempelvis leasing. Även 
kostnadsförslag från olika leverantörer tar han del av samt information från andra företag i 
branschen runt om i landet som har gjort liknande investeringar.  
 
För att veta hur det ser ut i dagsläget och om de har positivt resultat säger Niclas att det är 
viktigt att ha ”örat mot marken”, han får information dagligen om utvecklingen. Detta får han 
genom att han upprättar en budget som sedan följs upp mot dagliga prognoser om intäkter. 
Dessa intäkter kommer från tecknade av avtal om konferens eller andra tjänster och 
aktiviteter inom närmaste tiden. Han måste denna framförhållning för att kunna planera för 
sina kostnader. Visar det sig att intäkter går bort måste han då justera kostnadsbilden och 
kanske skjuta fram en tänkbar investering. Han är medveten om de höga fasta kostnaderna i 
hotellbranschen, därför måste han ha framförhållningen för att kunna klara av 
fluktuationerna. 
 
Niclas har en bra bild över vilka produkter eller tjänster som är mest lönsamma. Detta 
grundas på att varje verksamhet de tjänar pengar på har en egen bidragskalkyl som visar 
intäkterna för specifika volymer som säljs så kallat täckningsbidrag. Därför vet han precis var 
break-even punkten är. Dessa bidragskalkyler har inte funnits tidigare men har nu upprättats 
eftersom han vill ha en klar bild av var intäkterna kommer från så att han inte har någon del 
som får bära andras kostnader utan att han vet om det. Det har krävts ett jättejobb för att 
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komma till det stadiet men det har gett bra resultat. Han menar att nu har de ett bra 
kalkylunderlag för investeringar som inte funnits tidigare. 
 
Beslut 
Besluten som fattas i företaget sker inte enbart av honom. När det gäller större beslut är det 
han som har sista ordet, dock ej utan en dialog med de berörda, vid till exempel 
löneförhandlingar är avdelningscheferna involverade. Mindre beslut har han möjlighet att 
styra då han har majoritet av aktierna i bolaget.  
 
Beslut som rör företagets framtid tar han gärna hjälp externt, det kan vara av kontakter i 
branschen, revisorn, banker samt att han följer olika samhällsdebatter som kan påverka 
verksamheten.  
 
Alltid vid stora investeringar arbetar han med flera olika alternativ. Det görs genom att de 
arbetar med parallella offerter till och med att ett beslut fattats så att de ser vilket som är mest 
lönsamt. Det är inte säkert att de väljer det alternativ som är ekonomiskt billigast utan 
besluten grundar sig mycket på vad kunden vill ha. Till stor grund ligger även pay-back 
kalkyler. De svåraste ekonomiska besluten är de som påverkar resultaträkningen under lång 
tid. Som exempel nämner han renovering av hotellrum som då kommer att vara en stor 
kostnadspost i flera år framöver och det leder till att han får lite fjärilar i magen då det är en 
osäker bransch. Svåra beslut är också nedskärningar eftersom de är komplicerade att 
genomföra.  
 
För att reducera osäkerheten vid beslutsfattandet använder han som nämnts tidigare flera 
olika handlingsalternativ, pay-back kalkyler och månadsrapporterna. Det är även viktigt att 
försöka planera hur hanteringen av fakturorna ska ske, detta gör han genom att göra upp med 
intressenterna om när betalning ska ske så att ibland betalas mer och ibland mindre för att 
kostnaderna ska balanseras mer mot intäkterna i dagsläget. Detta tycker han är bra för att 
likviditeten ska vara stabil, särskilt då det inom hotell- och konferensbranschen är en kort 
säsong som sträcker sig från december till april. 
 
Ekonomi ka rapporter s
På frågan om han tycker att redovisningen har betydelse för verksamheten svarar han att den 
absolut är viktig. Rapporterna är själva grunden för tillvaron. Utan rapporterna fungerar det 
inte och verksamheten går inte att bedriva utan stöd från dessa. Den viktigaste ekonomiska 
rapporten han har är uppföljningsrapporten, den är en intäktsåterspegling där han ser färska 
försäljningssiffror så han vet hur läget ser ut. Redan den 15:e samma månad kan han se läget 
och vid behov dra i bromsen för att minska kostnaderna. 
 
Ett nyckeltal som Niclas inte tycker är nödvändigt och inte säger honom något är SCB´s 
genomsnittliga intäkt/rum. Annars använder han branschnyckeltal som intäkt/bädd och 
intäkt/tillgängliga bäddar. Sedan jämför han måtten med branschen och med sina tidigare 
jobb. Detta görs vanligtvis en gång i månaden. 
 
Framtiden 
Niclas är nöjd med sin relation med revisorn. Han påpekar att det är en kostnadsfråga, men 
om man bortser från kostnaden så skulle han kunna tänka sig att nyttja revisorn mer och ha 
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tätare kontakt. Det beror även på vilka problem man ställs inför hur revisorn kan tänkas vara 
till hjälp. Sedan har han upprättat egna redovisningssystem så då är han inte beroende av 
revisorn på samma sätt då den interna redovisningen helt sköts av företaget. Ifall han tar 
hänsyn till kostnaden det innebär med revisorn så tycker han att han får ut optimalt. 
 
Redovisningen skulle kunna förbättras i företaget hela tiden, men som småföretagare har han 
begränsad tid och det är givetvis en kostnadsfråga. Bokningssystemet tycker han inte är 
komplett och har brister, detta och en del annat borde förbättras säger Niclas. Men det är i 
alla fall mycket bättre nu med redovisningen än förut, speciellt då det gäller kalkyler. Från 
årsredovisningen finns det inte delar som man skulle kunna få ut mer av, anser Niclas. Han 
skulle vilja bygga ut sitt system så att det finns möjlighet att få fram information om nedlagda 
mantimmar per aktivitet och även system för att få fram reskontran och kostnad per 
arbetstimme dagligen. 

 

4.2 Intervju med Per, VD på Företag B 
 
Inledning 
Per kommer tidigare från ett annat konsultföretag innan han startade eget. I det tidigare 
företaget var Pers verksamhet mycket udda, den stämde inte in i omgivningen så han tog med 
sig sitt affärsområde när han lämnade företaget. Han sysslar med diverse konsultverksamhet, 
utbildningar och Cad. Företagets verksamhetsområde är kvalitetssystem till tung industri. Det 
är en stor marknad eftersom det finns många olika kvalitetsstämplar tex ISO som innebär att 
företagen har lovat de ska sträva efter att kvalitén ska bli bättre på deras produkter. Sitt 
nuvarande företag har han drivit i tre år, första året var han ensam och har stegvis expanderat 
och är idag fem anställda och två inhyrda. De har sedan starten fördubblad sin omsättning 
varje år. 
 
Redovisning och ekonomisystem 
De har ingen ekonomiansvarig, utan Per jobbar 40 procent med sälj- och 
administrationsfrågor. Han sköter löner, fakturor och debitering till kunder. De har fyra 
anställda inom produktion och Per jobbar de resterande 60 procent med produktion. Den 
löpande ekonomin sköter revisionsbyrån om. Han sätter in allt ekonomiskt material i en pärm 
varje månad och lämnar denna till revisorn. De sköter all löpande bokföring, 
skattedeklaration och sammanställer årsredovisning. Däremot budgeteringen sker gemensamt. 
Per ger revisionsbyrån de ekonomiska förutsättningarna och sedan kommer de överens om en 
lämplig budget. Vidare anser han att kostnaderna i företaget är till största del fasta och svåra 
att påverka som till exempel löner och hyra som står för nästan hela kostnadsbilden. Andra 
kostnader som till exempel investeringar är småpengar jämfört med de stora fasta kostnaderna 
och därför inte särskilt relevanta i budgeten. I budgeten fokuserar han mycket på 
utfakturerade timmar och ingenting på kostnader. Potentiella intäkter fördelas ut per månad 
och följs upp månadsvis för att säkerställa att de kommer upp till de utsatta intäkterna i 
budgeten. Det är utifrån intäkterna han ser hur utfallet blir och i vilken riktning företaget är 
på väg. Ifall de inte kommer upp till de budgeterade intäkterna försöker de sälja ännu mer 
istället för att skära i kostnaderna som är svåra att påverka. Per säger att ifall de skär i de 
rörliga kostnaderna som telefon och andra förmåner förstörs glädjen och det går ännu sämre. 
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Redovisningen har enligt honom två syften. Det första är att det är obligatoriskt enligt lag. Det 
andra är att redovisningen ger ett värde på vad de håller på med. Det får ett utfall och genom 
detta får han en känsla av hur verksamheten går. Den ger honom ett slags handlingsutrymme. 
 
Revisorn är tänkt att fungera som ett slags bollplank av idéer som han har. Dock är det inte så 
mycket ekonomiska frågor som diskuteras, revisorn har en bra känsla för företagets ekonomi 
och då vet han om idéerna är bra. Det kan exempelvis vara om de ska teckna en 
sjukförsäkring eller inte och andra personaladministrativa frågor. Det är inte revisorn som 
fattar besluten utan han är bara bollplank menar Per. 
 
Information 
Viktig information som beslutsunderlag är främst budgeten som visar utfakturerade timmar, 
den kan påverka om de har råd med investeringar den aktuella månaden. Varje månad jämför 
han intäkterna som kommer från faktureringen och jämför med budgeten.  
 
Per använder inga investeringskalkyler eller kalkyler som visar täckningsbidrag. Informationen 
från rapporter har inte stor inverkan på hans beslut. Han tycker det är fel verksamhet för detta 
eftersom investeringarna bara utgör sex procent av omsättningen och en liten del av 
kostnaderna. Han jämför inte siffror från redovisningen med andra företag i branschen 
eftersom han anser att de är ensamma på det de sysslar med. Vid en eventuell investering 
överlägger han inte med banken eftersom de inte har några skulder och inte vill ha några lån, 
all betalning sker kontant. Han kan däremot bolla frågan om en investering med revisorn för 
att få en annan persons åsikt. 
 
Varje månad får han en månadsrapport av revisionsbyrån som är upplagd konto för konto, 
denna rapport jämförs månadsvis mot samma tid förra året. För att veta hur det går och om 
de har positivt resultat jämför han fakturering denna månad mot förra månaden och ser om 
de täcker kostnaderna.  
 
Per vet när tjänsten är lönsam eller inte. Han behöver inga produktkalkyler eller liknande, 
han åtar sig bara jobb som är lönsamma. Han lämnar anbud till kunden på ett visst jobb och i 
det anbudet vet han i förväg att han går med vinst. Då kan kunden välja att ta det eller inte. 
Då han har den möjligheten blir inget jobb olönsamt. Olönsamma kunder skrivs inga avtal 
med. Han menar att det optimala är ett så högt timpris som möjligt för tjänsten. 
 
Beslut 
I företaget fattas de flesta besluten gemensamt med alla anställda. De bollar idéer med 
varandra och låter de sedan gro i ungefär två veckor. Om han funderar på att exempelvis 
anställa fler, lägger han ut frågan i personalgruppen och tar sedan upp samma fråga igen och 
ett gemensamt beslut tas. Däremot när det gäller löner är det han själv som beslutar, då 
rådfrågar han revisorn vad som är rimligt. 
 
Mycket av besluten i företaget kommer från Pers och de andra anställdas intuition. Som 
informationskällor vid beslut använder han intuition, vad han hör ”på stan” och vad som 
kunder berättar angående exempelvis konkurrenters timpris. Per tar inte fram flera olika 
handlingsalternativ för ett ekonomiskt beslut. Beslut fattas direkt menar han, här används 
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samma process som tidigare, det vill säga att han lägger ut en idé som sedan får gro hos övrig 
personal. 
 
Det svåraste ekonomiska beslutet enligt Per är vilken kund som ska prioriteras och vilken affär 
de ska ta eftersom det i slutändan slår hårt på resultatet. Då kan man stå inför valet om man 
ska satsa på en gammal kund som fungerar bra eller om en ny ska fiskas upp. Besluten hänger 
också ihop med om det är organisatoriskt möjligt att genomföra om uppdragen blir för stora. 
Har de för stora bolag som kunder kan de hamna i knäet på dem och besluten mellan dem 
kan ta upp till ett år och då ställs de inför ett oerhört svårt beslut om de ska ta jobbet. Han ser 
även ett problem med att en stor kund tar upp hela personalstyrkan. Då kanske man bara kan 
ha en eller två stora kunder och tappar de små och hamnar då i ett beroendeförhållande med 
de stora. Det är de små som gör det lilla extra i intäktsväg och fördelar riskerna då man kan 
hålla flera projekt igång samtidigt. 
 
För att reducera osäkerheten vid beslutsfattningen försöker han styra själv över besluten. Han 
känner att han är tvungen att vara herre över besluten, på så vis kan han styra in att om det 
blir affär finns det tid och möjlighet att genomföra jobbet utan att behöva förstärka 
personalstyrkan med ett flertal personer.  
 
Redovisningen är inte till så stor hjälp, om han står inför valet om de ska ta på sig en stor 
kund eller inte, det handlar mer om timing att kunden kommer in rätt då företaget har tid 
och råd för det. Då försöker han i största möjliga mån använda kunderna som ett bollplank 
för att ta ett så bra beslut som möjligt. Men vid ett beslut om en investering ligger 
redovisningen till grund, för Per är det viktigt att veta om han har nått upp till de förväntade 
intäkterna annars kan en investering ej ske den aktuella månaden. 
 
Ekonomi ka rapporter s
De ekonomiska rapporterna har inte så stort fokus egentligen i verksamheten. Däremot måste 
de finnas för att följa upp verksamheten och då är de givetvis till nytta menar Per. Vidare 
påpekar han att det finns massor i rapporterna som han får från revisionsbyrån som inte säger 
honom ett dugg, då får revisorn hjälpa honom att förklara var och hur han ska titta. Det 
absolut mest intressanta som han tittar efter är summa intäkter och summa kostnader och 
därmed vid behov påverka intäkterna. 
 
Framtiden 
Per tycker att han nyttjar revisorn på ett bra och tillfredsställande sätt. Han skulle inte vilja 
ändra på något i kontakten med revisorn. Han säger vidare att det inte finns så många andra 
möjligheter i sin bransch än på det sätt Per jobbar. Det är inte intressant att styra efter 
bokföring och nyckeltal, han har andra mål som ej är av akademisk karaktär påpekar han. 
Slutligen säger han att han får ut det han vill och är nöjd med företagets redovisning. 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet 22 
Jörgen Munter, Björn Norberg 



 Empiri 

4.3 Intervju med Bertil, VD på Företag C 
 

Inledning 
Bertil är i grunden gymnasieekonom han är även utbildad fastighetsmäklare. Tidigare yrken 
har varit många han har bland annat jobbat med lönefrågor på MAX, SJ resebyrå och 
universitetets personalavdelning. Bertil startade Arctic Event får tre år sedan han har en 
omsättning på 3 miljoner och det har gått stadigt uppåt. Han ville förverkliga sina idéer han 
var fast besluten att snö, is och kyla kunde vara något att sälja i bilindustrin. Han gick en 
entreprenörsutbildning med andra som var intresserade av att starta eget, där fick han 
chansen att utbyta erfarenheter med andra som ville förverkliga sina idéer. Affärsidén är att 
låta journalister och andra intresserade från hela världen och testa nya bilar på isarna runt 
Luleå. De erbjuder också bra boende och aktiviteter runt omkring som hundsläde och 
skoteråkning.   
 
Redovisning och ekonomisystem 
Administrationen kring ekonomin sköter Bertil själv han sköter all löpande bokföring samt 
budgetering. Till sin hjälp anlitar han en ekonom som bedriver redovisningsfirma. Med 
ekonomen bollar han idéer och rådfrågar honom i ekonomiska frågor samt är till hjälp för 
bokslutsarbetet. Vid oklarheter kontaktar han revisorn för att reda ut de frågor som 
uppkommer, främst de som är av juridisk karaktär. Redovisningen upprättas för egen styrning 
och för att hela tiden ha koll på hur det står till i företaget och inte för att det är obligatoriskt. 
 
Information 
Kalkyler upprättas på ett sådant sätt att han ser hur lång tid det tar att jobba in den utgiften 
han kalkylerar om. Han anser sig ha bra insikt i kostnaderna, som han ser i resultaträkningen 
som han tar fram månadsvis och får då en uppfattning hur mycket intäkter han behöver jobba 
in för resten av året. Han använder sig av ett specialgjort kalkylprogram i Excel där han får 
fram vilka påslag han ska använda sig av och även exempelvis resultat/person. Detta är viktiga 
hjälpmedel när han ska sy ihop helhetslösningar med olika delar för att veta exakt vad varje 
del kostar och drar in. Han menar att det viktigaste är att ha räknat hem investeringen redan 
innan man investerar och att det inte tar så lång tid. Han jämför inte månadsrapporter externt 
mot branschen och rådfrågar inte heller någon konkurrent, eftersom han menar att företaget 
är ensam om sin nisch. Näringslivstidningar och nyckeltal anser han inte viktiga. Han 
använder inte banker som rådgivare heller eftersom han inte lånar utan försöker betala 
kontant. Han använder däremot en småföretags rådgivare som han bollar idéer med, i vissa 
fall då han känner sig osäker. Han arbetar för att komma så nära slutkunden som möjligt för 
att det inte ska försvinna pengar på vägen. 
 
Beslut 
Han fattar alla ekonomiska beslut i företaget både löner och investeringar. Han tar fram olika 
handlingsalternativ och jämför dessa med varandra för att se om det kan vara lönsamt att i 
vissa fall exempelvis leasa i stället för att köpa det själv. Han ser på helheten han väljer inte 
bara välja det billigaste just för tillfället, utan det kan i vissa fall kan vara en fördel att bygga 
upp goda relationer som man kan bli lönsamma i längden. De besluten han tycker är svårast 
att fatta är de beslut han inte kan räkna hem på kort tid utan där han kanske måst binda upp 
sig i ett avtal som påverkar företaget flera år framöver. Han försöker reducera osäkerheten vid 
beslut genom att göra så korta avtal som möjligt. Men han menar samtidigt att en entreprenör 
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måste chansa lite för att hitta det som marknaden efterfrågar. Han försöker också bygga upp 
ett kapital så att han kan ta en ekonomisk smäll vid exempelvis en misslyckad chansning.. 
 
Ekonomi ka rapporter s
På månadsrapporterna han tar fram tittar han hur det ser ut på specifika konton om det är 
något som ser konstigt ut om något till exempel är ovanligt högt. Men hur det ser ut allmänt i 
företaget det vet han eftersom företaget inte är så stort. Då det gäller juridiska frågor som 
förmånsbeskattning eller avtalsrätt tar han hjälp av sin revisor.  
 
Framtiden 
Bertil tycker för tillfället att han inte behöver någon ytterligare hjälp utifrån men säger att om 
de blir större kommer han att använda betydligt mer hjälp utifrån med de ekonomiska 
bitarna. Han tycker också att de rapporter han tar fram motsvarar det behov han har av 
ekonomisk information. Kalkylprogrammet har också de funktioner han behöver. Han 
avslutar ändå med att säga att om företaget ska fortsätta att växa skulle det vara viktigt med en 
ekonom som strukturerade upp siffror så att han kunde koncentrera sig på försäljning. 
 
 

4.4 Intervju med Robert, VD på Företag D 
 
Inledning 
Robert har ursprungligen varit fritidsledare, både åt en idrottsförening och i skolor samt 
arbetat som kanslichef innan han började med egen verksamhet. I början på 80-talet startade 
han ett souvenirföretag, mest som en hobby och något år senare startade han ett 
kaffeautomatföretag som inte visade vara hans grej. Efter det drev han en klädesbutik i fyra år 
med en kompanjon, och till sist 1988 startade han sitt nuvarande företag som säljer 
profilkläder och reklamartiklar.  
 
Tillväxten har de senaste åren varit mycket god i företaget, detta år tar de marknadsandelar 
trots en mycket sviktande marknad. Mycket av framgången beror på att de har skrivit 
fördelaktiga internationella avtal med kunder. När de startade verksamheten 1988 var de två 
anställda och i dagsläget har företaget 12 anställda. 
 
Redovisning och ekonomisystem 
Till den administrativa delen med ekonomiska frågor har de en anställd som nyligen anställts 
från en revisionsfirma som sköter i princip allt kring redovisningen som till exempel 
budgetering, löpande bokföring och olika kalkyler.  Ekonomiansvarige och Robert upprättar 
tillsammans en budget som sedan presenteras för styrelsen som eventuellt godkänner den.  
 
Vid eventuella investeringar samlas företagsledningen som består av tre parter där Robert 
ingår och den ekonomiansvarige för att diskutera frågan. Det är dock inga betydande 
investeringar som har skett i företaget, de investeringar som sker är oftast inom datasfären 
säger Robert. 
 
Redovisningen är viktig säger Robert och den upprättas inte bara för att det är obligatoriskt 
utan den är en del i deras verksamhet. De arbetar mycket med att följa upp försäljarnas 
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täckningsbidrag så att de är lönsamma i affärerna. Robert menar att som entreprenör är det 
särskilt viktigt att gasa och därmed fokusera på intäkterna, men de är givetvis medvetna om 
kostnaderna och ifall kostnaderna stiger markant försöker de se vad som har orsakat det via 
redovisningen. De har mycket fasta kostnader som de periodiserar ut över året och har på så 
vis ganska god kännedom om deras kostnadsbild. Varje månad upprättar den 
ekonomiansvarige månadsrapporter som visar hur verksamheten löper.  
 
Företagets revisor används särskilt kring avtalsbitar och ekonomiska konsultationer som 
exempelvis löneavtal och eventuella investeringar. Robert är mycket nöjd med sin revisor och 
påpekar att han har ett bra affärssinne som är till hjälp för honom.  
 
Information  
Viktig information som beslutsunderlag är olika kalkyler. Dessa kalkyler kan till exempel 
användas vid en etablering av företaget. Kalkylerna används för att ta reda på vad det kostar, 
hur marknaden ser ut och hur mycket pengar som blir över efter etableringen. Vid 
beslutsfattandet är de noga med att göra analyser, de går väldigt lite efter sin intuition. Robert 
påpekar ändå att människan är viktig och ska beaktas då kan olika rapporter och kalkyler i 
komma i skymundan. Exempelvis leverantörers åsikter, hur de tycker och tänker kan vara 
viktigt att beakta 
 
Annan extern information som bland annat banker används inte. Däremot branschstatistik 
använder han sig av, vid en etablering tittar han på hur företagandet ser ut i regionen om det 
är stora eller små företag som dominerar. Han kollar även på hela branschen vilket kan vara 
statistik om branschens utveckling. Kundernas åsikter är givetvis viktiga, det är de som köper 
produkterna och då ska man erbjuda det dom vill ha. Exempelvis Mat-Tina har gjort att 
husgeråden har blivit populära och kunderna efterfrågar då dessa.  
 
För att veta att de har positivt resultat går de genom varje order för att se att den är lönsam. 
Säljare följs upp varje vecka så att de uppfyller deras täckningsbidragskrav. Varje måndag har 
de vad de kallar måndagsbön då ekonomiansvarige går igenom för de anställda hur 
försäljningen gått och vad som bör förändras. Budgeten har en central roll som de hela tiden 
följer upp och jämför med tidigare år. Fokus ligger på försäljning och till en liten del 
kostnader som går att påverka vid behov till exempel telefonkostnader.  
 
Robert säger att de har bra koll på vilka produkter som är mest lönsamma. Alla anställda vet 
vilka produkter som är mest lönsamma då de har kalkyler i datorn som visar exempelvis 
inköpspris och försäljningsstatistik. Kunderna analyseras i kalkyler där man kan se hur mycket 
de har köpt och annan statistik och utefter det planerar de verksamheten. Ingen produkt får 
bära någon annans kostnad utan allt de säljer ska vara lönsamt. Är en vara inte lönsam längre 
försvinner den genast ur sortimentet.  
 
Beslut 
De största ekonomiska besluten som fattas i företaget är investeringar som sköts av 
företagsledningen och löner som till största delen bestäms av Robert. Vidare säger Robert att 
många av besluten sker demokratiskt, som till exempel provision till de anställda. 
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Beslutsprocessen går till så att Robert påbörjar en diskussion med de berörda. När han anser 
sig nöjd skickar han därefter frågan som en offert till ledningen som sedan fattar ett beslut i 
frågan, det kan vara avtalsförhandlingar och investeringar då ledningen blir involverad. Han 
har alltid flera handlingsalternativ tills ett beslut fattas och nämner ett exempel då de har två 
relationer med leverantörer. De kände för att byta men kände sedan tidigare den gamla 
relationen och valde då den. Just relationen är viktig påpekar Robert och priset spelar inte 
alltid största rollen. 
 
Det svåraste beslutet att fatta är när det är dags att göra inbesparingar eftersom den mänskliga 
faktorn kommer in exempelvis vid avskedningar. Att göra någon investering är inte alls ett lika 
svårt beslut som när människan kommer i kläm vid avskedningar.  
 
För att reducera osäkerheten vid beslutsfattandet gör de noggranna analyser som visas för 
styrelsen. Underarbetet för analyserna gör ledningen i en affärsplan. Analysen består inte så 
mycket av ”råekonomi” som Robert uttrycker det utan är mer en marknadsanalys där de tittar 
närmare på konkurrenssituationen. Slutligen frågar de sig själva vad det får kosta och om de 
har råd med det i det aktuella läget. 
 
Ekonomi ka rapporter s

 

De tar varje år fram nyckeltal från årsredovisningen, exempelvis tas soliditeten fram men 
Robert säger att han lika gärna skulle kunna vara utan nyckeltalen, dessa är främst för att visa 
att företaget går bra. Han säger att måtten inte säger så mycket, revisorn har en annan syn på 
likviditet än vad företaget har och då ser man inte nyckeltalen på samma sätt. Rapporterna är 
ganska fullständiga säger Robert och han får ut det han vill ha ur dem. 
 
Varje månad tas ekonomiska rapporter fram av ekonomiansvarige där alla intäkter och 
kostnader syns. Rapporterna som ekonomiansvarige tar fram innehåller uppgifter om varje 
konto, samt att de är individbaserade om vad de får röra sig med, bland annat vid 
representation. Detta för att skapa ett kostnadsmedvetande hos personalen. Robert säger att 
eftersom de är ett växande företag är det viktigt att känna efter hur det går. Därför är 
rapporterna viktiga för att se utvecklingen. 
 
Det som främst används är hur stor försäljning företaget har och de enskilda försäljarnas 
täckningsbidrag. Just tänkandet kring täckningsbidrag är något de försöker få in i personalens 
medvetande så att de hela tiden försöker öka sin säljkvot och få högre lön. Robert säger att de 
inte jämför redovisningen med konkurrenterna utan de fokuserar på vad de gör istället. 

Framtiden 
Robert tycker att revisorn används på ett bra sätt. Något som skulle kunna bli bättre är frågor 
kring lagret, förslag på rutiner hur man ska få bättre snurr för att slippa reaförluster i 
slutändan.  
 
Redovisningen kan säkert alltid förbättras i företaget menar Robert, det går att göra nästan 
hur avancerade och detaljerade rapporter ur redovisningen som helst. Ibland är det dock för 
mycket fokus på redovisningen och rapporter. Han menar att det ibland är för mycket historik 
kring redovisningen, som ett entreprenöriellt företag måste man tänka framåt och se 
möjligheter istället för att titta bakåt hur det har gått.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras svaren från intervjuerna som vi genomfört som sedan knyts ihop med relevanta 
teorier. Rubriksättningen har skett utifrån frågeformuläret och empirins upplägg. Kapitlet avslutas med 
en analysmodell som visar hur företagen skiljer sig åt då det gäller betydelsen av redovisning. 

 

5.1 Redovisning och ekonomisystem 
Alla företag vi undersökt är i exploateringsfasen. Det är först när de övergått till organisationer 
blir redovisningen aktuell och får betydelse samt att ett fungerande ekonomisystem blir allt 
viktigare för att få kontroll och struktur över verksamheten. Företag har stor fördel av att göra 
en ordentlig redovisning med budgetar och andra rapporter och därmed strukturera upp 
verksamheten för att få en inblick av möjligheterna för en exploatering på eventuella 
marknader (Hendriksen & VanBreda, 1992). 
 
I vår undersökning upprättar alla både extern och intern redovisning och försöker ha struktur 
över verksamheten, företagen emellan skiljer sig åt vad gäller omfattningen av redovisningen 
samt entreprenörernas kunskaper i ekonomi. Företag A har en person för administrationen 
som har hand om ekonomin. Denna person har stöttning från revisorn. Dock är det i minsta 
laget för han måste själv upprätta en del av redovisiningen. Det mesta görs själv som tex 
upprättande av budget. De har dagsfärska rapporter som ger information om hur det går från 
alla avdelningar. Företag B gör inte redovisningen själv. Revisionsfirman sköter all 
upprättning såväl intern- som externredovisning. Löner fakturor både egna och för kunder tar 
VD:n själv hand om. Fyrtio procent av sin tid ägnas åt administrativa uppgifter. Företag C 
sköter all löpande bokföring själv. Till sin hjälp har Bertil en ekonom som han bollar ideér 
med och rådfrågar. Ekonomen är inte anställd utan bedriver privat redovisningsrådgivning. I 
företag D är en person anställd heltid för att sköta allt kring redovisningen löpande bokföring, 
budgetering samt olika kalkyler. Personen är relativt nyligen anställd och kommer från en 
revisionsfirma. Blomkvist (2001) menar att ifall entreprenören inte har rätt kompetens så 
lämnas all redovisning ut till externa redovisare. Det kan också vara så att företaget har egen 
kompetens för att handha den löpande redovisningen och att göra resultatberäknande 
justeringar.  
 
I ett ekonomisystem ingår enligt Johansson & Samuelsson (1994) budgetering, kalkylering och 
redovisning. Informationen i en del av dessa är anpassad för att kunna användas i de övriga 
delarna av ekonomisystemet. De företag vi intervjuat har alla ekonomisystem enligt denna 
teori, de upprättar budget, kalkyler och upprättar redovisning både extern och intern. Dock 
skiljer det sig åt i hur mycket de gör själva, i exempelvis företag B upprättar revisionsfirman 
både redovisning och månadsrapporter. Företag C har hjälp av ekonomen i upprättandet av 
månadsrapporterna. Företag A och D tar fram all information till ekonomisystemet själva.  
 
Vår underskning visar att redovisningen har flera användningsområden och svaren vi fick var 
väldigt olika. Per menar att redovisning har två syften. Det första är att det är obligatoriskt och 
det andra är att redovisning har ett värde med att den ger ett utfall och utifrån det får man en 
känsla av hur verksamheten går. Han menar att redovisningen ger ett slags handlingsutrymme. 
Bertil har en annan åsikt och menar att redovisningen upprättas för egen styrning och för att 
hela tiden ha koll på hur det står till i företaget och inte för att det är obligatoriskt. Robert 
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säger att redovisningen är viktig och den upprättas inte bara för att det är obligatoriskt utan 
för att det är en del av deras verksamhet, de arbetar mycket med att följa upp säljarnas 
täckningsbidrag. Den externa redovisningen är enligt lag obligatorisk.  Keasy och Short (1990) 
menar att lagar och förordningar kring extern redovisning inte är anpassade till de små 
företagens behov. Detta instämmer Niclas om att det är kostsamt och dyrt för småföretagare 
att göra bokslutsarbete i slutet av året, han menar att det kunde ha räckt med att lämna 
månadsrapporter till revisorn istället. Ax, Johansson, Kulvén (2001) menar att redovisning 
syftar till att ge beslutsfattare relevenat information om verksamhetens ekonomiska resultat 
och ställning vid rätt tidpunkt.  
 
Användningen av revisorn används tämligen lika, några skillnader kan ses mellan företagen. 
Niclas använder sin revisor ganska frekvent. De stämmer av läget varannan vecka och är till 
stor hjälp eftersom han besitter branschkunskap och kan ge goda råd. Vid bokslut används 
revisorn mer intensivt. Per använder sin revisor för att bolla idéer med. Det är dock inte så 
mycket ekonomiska frågor som diskuteras utan mer frågor av juridisk karaktär och 
avtalsfrågor. Robert säger att revisorn används särskilt kring avtalsbitar och ekonomiska 
konsultationer. Bertil kontaktar revisorn för att reda ut problem som uppkommer främst de 
som är av juridisk karaktär. 

5.1.1  Budget 
För företag A börjar budgetarbetet i mitten på oktober. Varje avdelning har ansvar att lägga 
upp sin egen budget utifrån fakta som kommer från input från deras interna redovisning. 
Sedan pratar avdelningens chef ihop sig med Niclas för att godkänna budgeten. Budgetering 
används särskilt hos entreprenörer, upprättandet av den interna redovisningen görs av många 
för att kunna få fram bra information för budgetarbetet enligt Lövstål (2001). På det sätt 
Niclas upprättar budget involveras många i företaget. Deras budgetarbete är ganska nytt. Förra 
året var första gången de gjorde en omfattande budget där input från alla ansvariga på de olika 
avdelningarna sätts samman till en stor årsbudget. Bergstrand & Olve (1996) menar att när 
företag gör en budget involveras ofta människor som normalt inte arbetar ihop vilket i sig kan 
föra med sig en slags samordnade förståelse kring företaget som helhet.    
 
För företag B sker budgeteringen gemensamt med revisionsbyrån. Per ger revisionsbyrån de 
ekonomiska förutsättningarna och sedan kommer de överens om en lämplig budget. Vidare 
anser han att kostnaderna i företaget är till största del fasta och svåra att påverka som bland 
annat löner och hyra som står för nästan hela kostnadsbilden. Andra kostnader som 
exempelvis investeringar är småpengar jämfört med de stora fasta kostnaderna och därför inte 
särskilt relevanta i budgeten. Per fokuserar budgeten mycket på utfakturerade timmar och 
ingenting på kostnader och i och med det får han handlingsutrymme då han inte är låst till 
budgeten. Strömberg och Ahrens (1993) menar att budgeten blir ett slags sidospår från de 
idéer som entreprenören egentligen besitter. 
 
Företag C sköter all budgetering själv men han koncentrerar sig mer på att budgetera för varje 
affär istället för en traditionell årsbudget då han strävar att räkna hem varje affärs kostnader 
då det är svårt att planera för ett helt år. I Företag D upprättar Robert tillsammans med 
ekonomiansvarige budgeten som presenteras för styrelsen för att godkännas. Är den inte 
godkänd måste den justeras tills den blir godkänd. Bergström och Olve (1996) menar att 
budgeten upprättas då resurserna planeras och fördelas, för en period, ofta ett år därför är det 
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svårt för entreprenörer att planera på det sättet. Anledningen är att de kontinuerligt söker 
förnyelse och då blir budgeten snabbt inaktuell och väldigt svår att gå efter.  

5.2 Information 
Företag A:s främsta informationsunderlag är budgeten. Utifrån redovisningen sammanställer 
han sedan en kostnadsbild. Det är mycket sällan som inköp görs genom intuition. Vid större 
beslut görs investeringskalkyler, han tar hänsyn till en helhetsbild, det kan vara att en maskin 
kräver service som också ska ingå i beräkningarna. Även företag B har budgeten som främsta 
underlag, den visar utfakturerade timmar och varje månad jämförs inkomster som kommer 
från faktureringen med den budgeterade för att se om de har råd med exempelvis 
investeringar den aktuella månaden. Företag C använder kalkyler främst för att se hur lång tid 
det tar att jobba in den aktuella utgiften. Han tar fram resultaträkningar månadsvis och i den 
ser han hur mycket han har kvar att jobba in i intäkter för resten av året. Detsamma gäller 
företag D, de använder sig också av kalkyler som tar reda på vad saker kostar hur marknaden 
ser ut och hur mycket pengar det blir över efter exempelvis en etablering. Robert är noga med 
att göra detaljerade analyser, här ingår även olika sorters branschstatistik. Bergström och 
Lumsden (1993) menar att det finns skillnader i utformning och användning av 
ekonomisystem. Skillnaderna finns i hur företagsledarna samlar och använder information.  
Det finns officiell och icke officiell information. Den officiella informationen är ekonomiska 
rapporter och branschstatistik. 
 
Niclas säger att han med sina 25 års erfarenhet vet vilka kostnader som dyker upp. Vid inköp 
ser han över hur finansieringen kan lösas på bästa sätt genom att kontakta sin bank, även 
kostnadsförslag från olika leverantörer för att veta det bästa alternativet är viktigt för honom. 
Niclas tar kontakt med företag i branschen runt om i landet som gjort liknande investeringar 
för att få information. Per använder vissa kunder som informationskälla för att få fram 
konkurrenters timpris och vad som är lämpligt att kräva. De flesta besluten grundas på 
intuition och han tar inte uppdrag som är olönsamma. Den icke officiella informationen är 
enligt Bergström och Lumsden (1993) egentillverkade underlag, intuition eller kontakter med 
externa aktörer till exempel banker, revisorer, kunder och leverantörer. Bertil använder sig 
inte särskilt mycket av banker och andra externa intressenter, inte heller några 
branschnyckeltal däremot rådfrågar han en småföretagsrådgivare i de fall han känner sig 
osäker. Bertil är analytisk och menar att det är viktigt att räkna hem investeringen på så kort 
tid som möjligt och då är den officiella informationen bättre. Robert tar tillvara på 
leverantörers åsikter. Kundernas åsikter är viktiga eftersom det är de som köper produkterna 
och då ska man erbjuda det dom vill ha, lyssna noga på vad de efterfrågar och vad som är 
populärt på marknaden. Häckner (1985) menar att i en offensiv strategi som många av 
entreprenörerna använder sig av är mjuk information mest användbart. Hård information 
anses höra hemma i defensiva strategier. 
 
Företagen använder olika sätt för att veta att de har ett positivt resultat under året. Per och 
Bertil anlitar extern hjälp för att ta fram månadsrapporter som visar resultatet. Per får varje 
månad en rapport av revisionsbyrån som är upplagd konto för konto och jämförs mot samma 
tid förra året samt att han jämför fakturering denna månad mot förra månaden. Robert och 
Niclas tar fram egna prognoser dagligen ur affärssystemen. Enligt Bergstrand (1997) är 
prognoserna mindre detaljerade än ettårsbudgeten och skall kunna utarbetas snabbt och utan 
att engagera så många chefer. De rullande prognoserna upprättas under året och ger underlag 
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för anpassning till rådande omständigheter. Niclas menar att det är viktigt att ha örat mot 
marken och får dagligen information om utvecklingen. Han följer upp budgeten med dagliga 
prognoser om intäkter. Det är viktigt att veta intäkterna för att ha så bra framförhållning som 
möjligt, försvinner intäkter så måste han justera kostnadsbilden eftersom han är väl medveten 
om de fasta kostnaderna i hans bransch. Lövstål (2001) menar att entreprenörerna värdesätter 
betydelsen av att ha aktuella rapporter eftersom de måste se trender tidigt då de är sårbara och 
oftast små företag med liten finansiell buffert. Då blir det extra viktigt med snabb uppföljning, 
om det satsas på något som inte är lönsamt skapas en svår situation för ett litet företag. 
Roberts företag fokuserar även dem på försäljning då varje säljare har täckningsbidragskrav 
som följs upp veckovis. Enligt Lövstål (2001) fokuserar entreprenörer mycket på intäkter som 
hämtas från redovisningen.  
 
De företag vi intervjuade har alla haft bra insikt i vad som är mer lönsamt och inte lönsamt. 
Niclas har en bra bild över vad som är mest lönsamt eftersom varje verksamhet har en egen 
bidragskalkyl som visar intäkter för specifika volymer och har en egen break-even punkt. Per 
vet när tjänsten är lönsam eller inte eftersom i hans bransch lämnas anbud på ett visst jobb, 
Per lämnar alltid anbud där han i förväg vet att han går med vinst då är det upp till kunderna 
att välja om avtal ska skrivas eller inte. Bertil har ett kalkylprogram i Excel som visar vilka 
påslag han ska använda sig av när han syr ihop en helhetslösning av aktiviteter för kunden för 
att ta reda på exakt vad varje aktivitet kostar och har för intäkter. Robert menar att alla på 
företaget vet vilka produkter som är mest lönsamma. Säljarna har kalkyler i datorn som visar 
exempelvis inköpspris och försäljningsstatistik. Ingen produkt får bära någon annans kostnad 
och om en vara inte längre är lönsam försvinner den ur sortimentet. Olsson (1994) säger att 
produktkalkyler är beräkningar och sammanställningar av kostnader och intäkter för ett visst 
objekt. Produktkalkylernas syfte är att kontinuerligt ge underlag för återkommande 
bedömningar av produkternas kostnader, lönsamhet och priser.  
 

5.3 Beslut 
Gemensamt för alla företagen utom Bertil är att besluten fattas gemensamt i företagen. Men i 
slutändan är det entreprenören själv som har sista ordet. I Niclas företag är det alltid en dialog 
med de anställda tex löneförhandlingar. Beslut av mindre betydelse fattar han själv eftersom 
han har majoritet av aktierna i bolaget. Beslut som gällande företagets framtid tar han alltid 
hjälp externt som tex kontakter i branschen, revisorn och banker. Per fattar alla beslut 
gemensamt med de anställda då han lägger ut frågan i gruppen och tar sedan upp frågan igen 
och beslut tas gemensamt. Löner bestämmer dock han själv med råd från revisorn om vad som 
är rimligt. Bertils fattar besluten själv både löner och investeringar. Robert sköter om besluten 
kring löner men i övriga ekonomiska beslut är företagsledningen och  styrelsen involverad och 
besluten fattas demokratiskt.  
 
I vår undersökning använder sig alla sig av analytiska metoder för att få information som de 
tycker underlättar beslutsfattandet. Niclas tar alltid fram flera handlingsalternativ vid stora 
investeringar. Det gör han genom att hela tiden arbeta med parallella offerter ända tills ett 
beslut fattats. Till stor grund ligger pay-back kalkyler. Det är inte säkert att de väljer det 
billigaste alternativet utan besluten fokuseras på vad kunden vill ha så därför måste kunderna 
finnas med i kalkylerna för att i slutändan bli mest lönsamt. Per använder inte informationen 
från redovisningen direkt för besluten men han vill ändå ha en grund att stå på varje månad 

Luleå tekniska universitet 30 
Jörgen Munter, Björn Norberg 



 Analys 

för att veta att han lyckats fakturera ut tillräckligt många timmar. Det påverkar honom vid ett 
beslut om exempelvis en investering. Bertil tar även han fram flera handlingsalternativ och 
jämför dessa med varandra för att se om det kan vara lönsamt i vissa fall leasa istället för att 
köpa. Han gör även kalkyler för att se hur lång tid investeringen återbetalas. Även Robert har 
alltid flera handlingsalternativ som han tar fram, därefter diskuterar han alternativen med 
företagsledningen vid avtalsförhandlingar med leverantörer och större investeringar innan ett 
gemensamt beslut tas. Bergström & Lumsden (1993) menar att företagare som är analytiska i 
sitt beslutsfattande söker mycket information. Detta eftersom de exempelvis utvecklar planer 
för informationshantering och överväger många handlingsalternativ. De menar vidare att för 
företagare som har ett analytiskt arbetssätt passar den information som ekonomisystem 
producerar.   
 
Mycket av besluten i Pers företag kännetecknas av intuition från både Per själv och de 
anställda. Den information som han möjligtvis använder är informella källor som kunder, 
konkurrenter och leverantörer. Han tar inte fram flera handlingsalternativ utan beslut fattas 
direkt men med underlag från månadsrapporterna. Bergström & Lumsden (1993) menar att 
företagare som använder lite information kännetecknas av att de är intuitiva när de fattar ofta 
återkommande beslut. Detta beroende på att de då utnyttjar tumregler, sunt förnuft och 
erfarenheter från tidigare liknande situationer  
 
För att reducera osäkerheten vid beslutsfattningen försöker Per vara herre och styra själv över 
besluten eftersom det är han som vet om det finns tid och möjlighet och då är inte 
redovisningen till stor hjälp anser han, eftersom det handlar mer om timing så att kunden 
kommer in i rätt tid då det finns möjlighet att utföra jobbet. Bertil minskar osäkerheten 
genom att skriva så korta avtal som möjligt, en entreprenör måste chansa och ta risker för att 
hitta det som marknaden efterfrågar. Han försöker också bygga upp ett kapital så han kan ta 
en ekonomisk smäll vid exempelvis en misslyckad chansning. Robert upprättar noggranna 
analyser som visas för styrelsen. Analysen består inte så mycket av ”råekonomi” utan de tittar 
mer på marknadsanalyser, det är inte så mycket redovisning som används för att minska 
osäkerheten. I vår undersökning är Niclas den person som använder redovisningen mest för 
att för att reducera sin osäkerhet inför ett beslut. Han upprättar pay-back kalkyler samt 
använder sina specialgjorda affärssystem som ger honom den information som han anser sig 
behöva för att fatta viktiga beslut. Lövstål (2001) menar att redovisning omfattar mycket 
informationsinsamling för att minska osäkerheten vid beslutsfattande. Inom entreprenörskap 
däremot är det svårt att samla in information då det kännetecknas av unika tillfällen och 
möjligheter på marknaden som är svåra att förutspå. 
 

5.4 Ekonomiska rapporter 
Niclas menar att verksamheten inte går att bedriva utan stöd av sina rapporter som utgör 
själva grunden för tillvaron. Uppföljningsrapporten är den rapport som betyder mest för 
Niclas och återspeglar intäkter, där kan han se färska försäljningssiffror. Johannisson och 
Lövstål (1995) gjorde en studie som visade att ju mer entreprenörsanda företagaren hade desto 
mer uppskattade och använde de sig av redovisningsinstrument. Vidare säger Niclas att det 
finns branschnyckeltal som tex intäkt/tillgängliga bäddar som han använder sig av i sina 
jämförelser. Däremot SCB´s branschindex tycker han inte säger honom något. Bertil tittar på 
specifika konton ifall det är något som ser konstigt ut tex ovanligt högt i sina 
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månadsrapporter. Robert tar fram nyckeltal varje månad samt månadsrapporter med intäkter 
och kostnader. De tar även fram uppgifter om varje specifikt konto samt individbaserade 
rapporter om vad säljare har att röra sig med, tex representation för att skapa ett 
kostnadsmedvetande hos personalen. Det är speciellt tänkandet kring täckningsbidrag som de 
trycker hårt på. De fokuserar mycket på vad de själva gör och jämför inte redovisningen med 
konkurrenterna. I Pers företag är det inte så stort fokus på de ekonomiska rapporterna. Han 
menar vidare att de givetvis är till nytta för att följa upp verksamheten men det finns mycket i 
rapporterna som inte säger honom ett dugg. Det han tittar på är summa intäkter och summa 
kostnader. Thorén (1995) menar att företagare som är mottagare av ekonomiska rapporter 
förväntas använda dessa rapporter som stöd i sin ekonomiska styrning, trots detta används de 
inte så frekvent. Vad beror det på att företagarna inte använder rapporterna? Per menar att de 
är svåra att förstå och han får ofta sitta med revisorn och gå igenom post för post i 
rapporterna för att begripa dem. Detta stämmer överens med vad Thorén (1995) säger, att 
rapporterna är svåra att förstå för småföretagare då informationen presenteras på ett 
svårförståeligt sätt.  
 

5.5 Framtiden 
Niclas menar att redovisningen hela tiden kan förbättras i företaget men det är en 
kostnadsfråga. Sina affärssystem skulle han vilja bygga ut så att han exempelvis kan få fram 
mantimmar per aktivitet, reskontran och kostnad per arbetstimme dagligen. Per menar att det 
inte finns så många andra sätt enligt honom att använda redovisningen i hans bransch. Det är 
inte intressant att styra efter bokföring och nyckeltal då hans mål inte är av akademisk 
karaktär. Han får ut det han vill av redovisningen. Bertil anser att han för tillfället inte 
behöver någon ytterligare hjälp utifrån med de ekonomiska bitarna. De rapporter han tar 
fram fyller behovet av ekonomisk information. Ska de fortsätta växa behövs en ekonom som 
strukturerar upp den ekonomiska biten så att han kan koncentrera sig på försäljningen. 
Bergström och Lumsden (1993) upptäckte att personer med entreprenörsanda som 
kontinuerligt föreslår förändringar, använde redovisning och informationen från 
redovisningen regelbundet och informationen från redovisningen är betydelsefull i deras sätt 
att driva företaget.   
 
Robert menar att något som skulle kunna bli bättre är rutiner kring lagerplanering för att 
slippa reaförluster i slutändan. Eftersom han nyligen anställt en ekonomiansvarig så ser han 
inga behov för tillfället av förbättringar. Han påpekar att det är för mycket historik i 
redovisningen och som entreprenör måste man tänka framåt och se möjligheter istället för att 
titta bakåt. Young (1987) påstår, att entreprenören använder redovisning för att utvärdera 
resultatet av historiska beslut och att redovisning har liten betydelse för framtida beslut.  
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Ovan följer en egen sammanställning av vilken betydelse vi tycker redovisningen har för 
företagen i vår undersökning samt hur stor del av det ekonomiska arbetet de gör själva eller 
om de använder sig av externa aktörer för att få hjälp och råd.  
 

    
Självständigt 

     
Externt 

Redovisningens betydelse i företagen 
     Liten       Stor 

  Företag A 
 
  Företag D 

 
 

      
 
Grad av eget 
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Företag B    Företag C 

Figur 4: Egen figur om redovisningens betydelsen för företagen 
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6 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att identifiera redovisningens funktion bland entreprenörer, 
vilken betydelse redovisningen har och hur den påverkar beslutsfattandet. I vår undersökning 
har branschen vilken företagen verkar inom påverkat betydelsen av redovisningen. För företag 
A som bedriver hotellverksamhet är redovisningen väldigt viktig, den är grunden för deras 
tillvaro. Motsatsen finns i företag B, som är ett litet konsultföretag där jobbar de mot 
utfakturerade timmar, de tar inte några jobb som inte är lönsamma. Där är redovisningen av 
mindre betydelse.  
 
Vår undersökning visar att entreprenörskap är förknippat med intuition och snabba beslut 
men det utesluter inte att vara analytisk och planera sin verksamhet, vilket vi anser att alla 
företagen i vår undersökning gör på ett noggrant sätt. Tidigare studier visar att majoriteten av 
små företag använder redovisningssystem, cirka 70 procent av de små företagen använder sig 
av dessa i sin verksamhet, i vårt fall använder samtliga företag olika former av 
redovisningssystem i sin verksamhet. Samtliga upplever ett värde av redovisningen och anser 
sig verkligen få ut värdefull information från redovisningen även om värdet är olika mellan 
företagen. 
 
I vår undersökning menar respondenterna att redovisningen används främst för att ge 
information om resursförbrukande, men även hjälpa företagen genom att skapa en bättre 
grund att stå på vid beslutsfattande. Studien visar också att för de stora företagen i 
undersökningen är redovisningens betydelse av större vikt än för de mindre. Det visar sig när 
företaget får olika avdelningar och affärsenheter, då är redovisningen viktig för att få en 
helhetsbild av verksamheten och för den fortsatta utvecklingen. 
 
Företagen i vår undersökning har offensiva strategier. Våra respondenter använder sig mycket 
av mjuk information, de lyssnar exempelvis på kundernas åsikter. De tycker att kunderna är 
viktiga eftersom det är de som köper produkterna och då ska man erbjuda det kunderna vill 
ha samt lyssna noga på vad de efterfrågar. Men de använder sig även mycket av hård 
information i form av exempelvis månadsrapporter vilket alla i vår undersökning använder i 
varierande omfattning. Så i vår undersökning kan det konstateras att både hård och mjuk 
information är viktigt, eftersom det är ett samspel mellan varandra. 
 
Det går att se ett mönster då samtliga företag värdesätter att ha ekonomisk information från 
redovisningen som grund att stå på när de ska fatta olika beslut. Ett annat mönster är att 
redovisningen upprättas och är till nytta för dem själva, inte för någon annan. Tre av fyra 
företag använder flera handlingsalternativ i beslutsprocessen, detta visar på ett analytiskt 
arbetssätt. Detta stämmer överens med tidigare studier, som visade att ju mer 
entreprenörsanda företagaren hade desto mer uppskattade och använde de sig av 
redovisningsinstrument.  
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Bilaga 1 
 

Frågor till företagen 
 
Inledning  
 
Kan du berätta om dig själv som person och din bakgrund 

 
Berätta om Din produkt, företagsstart, marknad och tillväxt. 
 
 
Fråga 1-7 Hur strukturen på redovisningen och ekonomisystemet ser ut 
 
1. Hur ser er administration ut? Ekonomiavdelning/revisor 
 
2. Vem sköter redovisningen i ert företag? Löpande bokföring? Budgetering? 
Investeringsbedömningar? Inköp? Hur ser processen ut? 
 
3. Vem upprättas redovisningen för? Är den till er själva eller för att det är obligatoriskt?  
 
4. Hur använder ni er revisor?  
 
5. Använder ni er av redovisningsbyrå för den löpande bokföringen? 
 
6. Om ja, hur ofta får ni ekonomiska rapporter från redovisningsbyrån?  
 
7. Om nej, hur ofta upprättar ni ekonomiska rapporter från bokföringen? Vem upprättar 
rapporterna? 
 
 
Fråga 8-13 Information 
 
8. Vad använder ni för information som beslutsunderlag? Tex någon form av 
investeringskalkyl/Budget mm. Eller din intuition eller ”bra att ha papper”.   
 
9. Hur mycket och vad för slags information får ni? 
 
10. Har informationen som fås stor betydelse vid  beslutsfattandet?  
 
11. Använder ni extern information vid beslut? Tex branschstatistik, banker, kunder, 
leverantörer.  
 
12. Hur gör ni för att veta att ni har positivt resultat? Kalkyler mm. 
 
13. Vet ni vilka produkter/tjänster som är mest lönsamma? Planerar ni efter dessa? 
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Fråga 14-17 Beslut 
 
14. Vilka ekonomiska beslut fattas det i företaget? Tex investeringar, löner mm. 
 
15. Hur går ni tillväga för att fatta ett beslut? Tar ni fram flera handlingsalternativ när ni ska 
fatta ett beslut? Hur beslutar ni vilket av alternativen ni ska välja?  
 
16. Vilka ekonomiska beslut är svårast att fatta och varför? 
 
17. Vad gör ni för att reducera osäkerheten vid beslutsfattande? 

Fråga 18-19 Ekonomiska rapporter 
 
18. Har ni nytta av rapporterna? Finns det delar som du inte skulle vilja vara utan eller finns 
det information i rapporterna som inte säger er någonting?  
 
19. Hur används rapporterna? Exempelvis jämförs de månad för månad eller med andra 
företag i branschen. 
 
 
Fråga 20-21 Framtiden 
 
20. Nyttjar ni er revisor/redovisningsbyrå på ett bra sätt eller skulle de kunna tillföra mer för 
er verksamhet? 
 
21. Skulle ni kunna använda bokföringen/redovisningen på ett bättre sätt i ert företag? Har ni 
några önskemål angående rapporterna som ni inte får uppfyllda idag? 
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