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Sammanfattning 

Titel: Småföretags användning av extern redovisning – En kvantitativ studie utifrån ägarnas 

perspektiv 

Författare: Anton Johnsson, Robin Linnér och Emil Stockhem 

Utbildning: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Handledare: Petter Boye 

Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 

  

Inledning: Det finns idag drygt 1,2 miljoner företag i Sverige och av de så består cirka 95 

procent av så kallade småföretag med upp till tio anställda. Småföretag har ofta svårt att se 

användningen av all extern redovisning som produceras och det leder till att kostnaden för 

redovisningen blir större än nyttan. För att kostnaderna för de mindre företagen inte ska bli för 

stora så är det viktigt att lagstiftningen och redovisningen inte är för komplicerad.  

 

Syfte: Syftet med vår studie är att redogöra för hur ägare till ägarledda småföretag ser på 

användningen av sin externa redovisning. Vi vill undersöka när redovisningen används och 

vilken nytta småföretagare upplever att den bidrar med i förhållande till hur komplicerad den 

är. Genom att testa våra hypoteser vill vi mäta vilken användning de har av sin redovisning i 

kontakt med sina intressenter samt testa om det finns samband med bakomliggande faktorer. 

 

Metod: För att uppfylla studiens syfte har vi utgått från en deduktiv ansats. Vi har genom en 

kvantitativ enkätundersökning samlat in material från ägare till småföretag där de har fått 

svara på vad de anser om sin externa redovisning och när de använder den.  

 

Resultat: Resultatet visar att ägare till småföretag främst använder sin redovisning när 

motparten kräver eller efterfrågar den. Har ägaren ekonomisk utbildning har företaget bättre 

användning av redovisningen på kort sikt. Vi ser att när företag blir 8–10 anställda så 

överensstämmer nyttan bättre med hur komplicerad redovisningen är samt att kontakten med 

intressenter utvidgas.  

 

Nyckelord: Ägare, småföretag, extern redovisning, nytta, användning, komplicerad 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Small enterprises ’use of external accounting – A quantitative study from the owners’ 

point of view 

Authors: Anton Johnsson, Robin Linnér och Emil Stockhem 

Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Advisor: Petter Boye 

Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

Introduction: Today there are just over 1.2 million companies in Sweden and of these, about 

95 per cent consists of so-called small companies with up to ten employees. Small companies 

often find it difficult to see the use of all external accounting that is produced, and this results 

in the cost of the accounting being greater than the benefit. In order for the costs for the 

smaller companies not to be too large, it is important that the legislation and the accounting 

are not too complicated. 

 

Purpose: The purpose of our study is to describe how owners of owner-managed small 

businesses look at the use of their external accounting. We want to investigate when the 

accounting is used and what benefit small business owners feel that it contributes in relation 

to how complicated it is. By testing our hypotheses, we want to measure what use they have 

of their accounting in contact with their stakeholders and test whether there are correlations 

with underlying factors. 

 

Method: To fulfill the purpose of the study, we have assumed a deductive approach. Through 

a quantitative questionnaire, we have collected material from owners of small businesses 

where they have had to answer what they consider about their external accounting and when 

they use it. 

 

Result: The result shows that owners of small businesses primarily use their accounting when 

the counterparty requires or requests it. If the owner has financial education, the company has 

better use of the accounting in the short term. We see that when companies become 8–10 

employees, the benefits are better matched to how complicated the accounting is and that 

contact with stakeholders is expanded. 

 

Keywords: Owners, small businesses, external accounting, utility, use, complicated 
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1 Inledning 

I följande kapitel presenterar vi en bakgrund kring ägarledda småföretags externa 

redovisning. I problemdiskussionen problematiserar vi ämnet med fokus på användningen av 

den externa redovisningen för att sedan presentera vår forskningsfråga. Kapitlet avslutas med 

att beskriva uppsatsens syfte samt att vi definierar vilka vi kommer att undersöka.  

 

1.1 Småföretagens roll i samhället 

För att Sverige ska ha ekonomiskt välstånd och en god tillväxt är det viktigt att man har 

framgångsrika företag. Idag är småföretagen ryggraden i den svenska ekonomin och de är en 

av Sveriges största arbetsgivare där fyra av fem nya jobb skapas (Företagarna, 2014). I 

Sverige finns det idag drygt 1,2 miljoner företag och av de är cirka 95 procent så kallade 

småföretag med upp till tio anställda. (Statistiska centralbyrån, 2019). Inom EU utgör 

småföretagen 98 procent av företagen och står för cirka 67 procent av jobben och bidrar till 

ekonomisk tillväxt och social integrering. EU bedriver en politik som kallas för 

Småföretagsakten där de stödjer företagsklimatet för småföretagen genom att lagstiftningen 

inte ska bli för betungande (Europeiska kommissionen, 2013). Brunninge, Nordqvist & 

Wiklund (2007) menar att merparten av de svenska småföretagen är ägarledda, där ägare och 

VD är samma person. Ägarledda företag brukar vanligtvis definieras som företag där ägandet 

är koncentrerat till en eller flera personer från samma familj. 

  

1.1.1 Den byråkratiska redovisningen 

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till 

externa och interna användare (Brännström, Jansson & Smith, 2015). De som använder sig av 

ett företags redovisning kallas för intressenter och innefattar till exempel, myndigheter 

långivare och kunder (Holmström & Lindholm, 2011). Falkman (2001) belyser att 

utgångspunkten i redovisningens information är att den ska underlätta beslutsfattandet för en 

definierad användarkategori, samt att den externa redovisningen ska leda till en jämförbarhet 

mellan företag. Utvecklingen av redovisning skiftar mot mer digitala och automatiserade 

lösningar. Arbetstillfällena inom redovisningsbranschen växer således inte i samma takt som 

arbetsmarknaden i stort. Det kan förklaras genom att tekniken har utvecklat smartare 

datorsystem och molnbaserade lösningar (Fölster & Sanandaji, 2017). 

  

Byråkratin och administrationen kan vara ett problem för företag och det belyses i en 

debattartikel i Dagens Industri som är publicerad av 22 näringslivsföreträdare. Där behandlas 
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den ökade regelbördan och ineffektiviteten i regelverken för företag (Hatt et al, 2019). De 

menar att det rådande regelförhållandet inom redovisning är ett av de största hindren för ett 

konkurrenskraftigt och växande företagsklimat i Sverige. I en rapport från Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) tas det upp att Sverige fortfarande ligger efter 

resterande OECD-länder när det kommer till att förenkla samt att göra sina regler och lagar 

mer situationsanpassade. Rapporten rekommenderar förbättringar inom området och att det 

byråkratiska arbetet minskar (OECD, 2018). Samtidigt lyfter Blomkvist (2011) fram att 

redovisning för småföretag är ett ämnesområde som inte har uppmärksammats tillräckligt och 

få studier har gjorts inom ämnet. 

 

1.2 Småföretagens problematiska redovisning 

I småföretag är den högsta chefen oftast ägare där det sällan råder tveksamheter om vem som 

fattar besluten samt får ta del av eventuell vinst (Forslund, 2013). I en undersökning bland 

500 småföretagare framkommer det att småföretagare ser på redovisning och administration 

som ett nödvändigt ont som är alltför byråkratiskt och tidskrävande (Marginalen bank, 2013). 

Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) generalsekreterare Dan Brännström lanserade i 

ett seminarium i riksdagen en idé om en ny aktiebolagsform, AB light. Brännström menar på 

att AB light ska vara mer anpassad för småföretagens situation och underlätta genom en 

radikal förenkling inom administration, redovisning och revision (Hadjiperi-Glantz, 2018). 

Det kan leda till en minskning av den byråkratiska bördan för småföretag. Småföretagare står 

för en stor del av Sveriges redovisning samtidigt som den till stor del utförs av externa 

aktörer. De bakomliggande faktorerna till att småföretag tar in extern redovisningssupport är 

ofta att kostnaden blir för stor samt att kunskapen och tiden inte är tillräcklig. 

  

Ett område där regelverket har utvecklats för de allra minsta småföretagen är inom revision 

där man har avskaffat revisionsplikten för de företagen som inte överstiger mer än ett av 

följande: 3 anställda, 3 miljoner i nettoomsättning eller 1,5 miljoner i balansomslutning 

(Justitiedepartementet, 2010). En rapport som riksrevisionen gjorde visade på att redan 2015 

hade 60 procent av de bolag som berördes av reformen valt att inte ha revisor (Riksrevisionen, 

2017). Det tyder på att revisionen har varit för kostsam och inte tillfört tillräckligt med värde 

och nytta för dem. I en rapport från FAR som behandlar framtidens redovisning och revision 

påpekas det att man bör gå mer mot differentierade lösningar för företagen. En sådan 

utveckling skulle leda till en mer situationsanpassad redovisning. För att kostnaderna ska 
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minimeras för de mindre företagen så blir det viktigt att lagstiftningen inte är alltför 

komplicerad (Kempe, 2013). 

  

I en rapport från regeringskansliet (1999) framgår det att den grundläggande utbildningsnivån 

och den akademiska kunskapen är lägre i småföretag än i större företag. Blomqvist (2004) 

påpekar bristen i företagsledares kompetens i småföretag när det gäller att förstå 

redovisningens innehåll. Hon menar att småföretag ofta outsourcar sin externa redovisning till 

externa aktörer, som redovisning- och revisionsbyråer. Sian & Roberts (2009) belyser att när 

en extern aktör sköter ett småföretags externa redovisning finns det en risk att den information 

som företagen återfår är för komplicerad och att småföretagare inte förstår hur de ska använda 

den. Det tyder på att när småföretagare har en lägre utbildningsnivå så kan det innebära en 

sämre förståelse av den externa redovisningen och att användandet riskerar att minska.  

 

1.2.1 Den externa redovisningens kostnad och nytta 

För att se om nivån på redovisningen är rimlig kan man använda det ekonomiska 

begreppsparet kostnad och nytta. Begreppen utgår från att nyttan av redovisningens 

information ska överstiga kostnaderna för framställandet (Brännström, Jansson & Smith, 

2015). Nyttan av redovisningen är svår att mäta i monetära termer vilket har lett till att man 

utgår mer från kostnaderna att framställa redovisningen. I en rapport från Tillväxtverket 

(2018) framkommer det att man måste ha en tydligare utgångspunkt i småföretagens situation 

och att utforma mer ändamålsenliga regler. Att det finns flera samstämmiga rapporter om 

behovet att minska den redovisningsmässiga bördan för småföretagare tyder på att kostnaden 

för redovisningen överstiger nyttan den tillför. 

  

Det finns alltså många indikationer på att kostnaderna överstiger nyttan när det kommer till 

småföretagens redovisning. Det tyder på att redovisningen är för komplicerad i förhållande till 

vad den används till. För att underlätta för småföretagen har både forskning och debatter gett 

förslag och idéer på hur det går att minska kostnaderna och sänka kraven på redovisningen. Vi 

ser alltså att problematikens utgångspunkt är att minska kostnaderna för redovisningen. Vår 

uppfattning är att problemet istället går att belysa utifrån nyttan av redovisningen. Genom att 

öka den egna användningen av redovisningen så skulle det kunna bidra till att nyttan ökar. En 

ökad användning skulle även leda till en bättre förståelse så att den byråkratiska bördan och 

att redovisningen för småföretagare blir mindre komplicerad. 
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1.3 Forskningsfråga 

Hur ser ägarna i ägarledda småföretag på användningen av sin externa redovisning? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att redogöra för hur ägare till ägarledda småföretag ser på 

användningen av sin externa redovisning. Vi vill undersöka när redovisningen används och 

vilken nytta småföretagare upplever att den bidrar med i förhållande till hur komplicerad den 

är. Genom att testa våra hypoteser vill vi mäta vilken användning de har av sin redovisning i 

kontakt med sina intressenter. Med hypoteserna vill vi även klargöra vad det finns för 

samband mellan användningen av redovisningen och de bakomliggande faktorerna; antal 

anställda i företaget, ekonomisk utbildning vem som sköter redovisningen. 

 

1.5 Definition ägarledda småföretag 

I vår undersökning definieras småföretag som ett aktiebolag som har upp till tio anställda 

samt att den som driver verksamheten ska vara delägare/ägare. 
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2 Perspektiv på småföretags externa redovisning 

Vi inleder detta kapitel med att presentera en bredare teoretisk grund om småföretag och 

deras externa redovisning. Därefter går vi djupare in på redovisningens olika 

användningsområden. Teorin mynnar ut i våra hypoteser som enkätundersökning, resultat 

och diskussion baseras på.  

 

2.1 Redovisningens delar 

Redovisningen kan ses som ett språk som används för att beskriva ett företags ekonomi och är 

en central del för att företag ska kunna ha transaktioner med sin omvärld (Brännström, 

Jansson & Smith, 2015). Redovisningens process kan delas in i fyra olika steg; transaktioner 

och omständigheter, löpande redovisning, bokslutsarbete och rapportering. Det omfattar hela 

processen från att registrera information till att tolka den och det ska underlätta för ett företags 

intressenter (Marton, Sandell & Stockenstrand, 2018). Redovisningen är uppdelad i en 

lagstadgad extern redovisning och en frivillig intern redovisning. Den externa redovisningen 

ska registrera affärshändelser och omfattar bokföring och årsredovisning som ska mynna ut i 

en resultat- och balansräkning (Arvidson, Jorhed & Carrington, 2018). Den interna 

redovisningen behandlar interna transaktioner och riktar sig främst till personer inom 

företaget. För den lagstadgade externa redovisningsskyldigheten så kommunicerar företag 

information till sin omvärld och ska resultera i en resultaträkning för perioden och en 

balansräkning för periodens sista dag (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Blomkvist (2004) 

menar att redovisningen ger svar på frågan hur företag lyckas skapa sitt resultat samt hur den 

ekonomiska ställningen och hur företagets kapital har förvaltats. Falkman (2001) skriver att 

en av de viktigaste anledningarna till reglering inom externredovisningen är att skapa en 

jämförbarhet som ska leda till en effektiv marknad.  

 

2.1.1 Den lagstadgade externa redovisningen 

EU har stor påverkan på den svenska redovisningen och genom direktiv och förordningar 

verkar de för en harmonisering av redovisningen mellan sina medlemsländer (Arvidson, 

Jorhed & Carrington, 2018). Den externa redovisningens innehåll påverkas till stor del av den 

lagstiftning och de normgivande organ som finns (Falkman, 2001). Redovisningen regleras av 

bokföringslagen och årsredovisningslagen. Sveriges viktigaste normbildande organ är 

Bokföringsnämnden som är ett statligt expertorgan som fokuserar på att utarbeta och 

publicera anvisningar om hur god redovisningssed ska tillämpas (Arvidson, Jorhed & 
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Carrington, 2018). Hedenström & Malmquist (2017) menar att god redovisningssed är när 

bokföringen och redovisningen hos ett företag ska överensstämma med vad som anses som 

standard för den specifika branschen. Tagesson och Öhman (2017) benämner det som att 

företag i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall använda sig utav 

den praxis som finns. Andra normbildande organisationer är Finansinspektionen och FAR. 

  

2.1.2 Småföretagens årsredovisning 

Den löpande bokföringen behandlas i bokföringslagen där det framkommer att den ska 

avslutas med en årsredovisning. En årsredovisning ska bestå av fyra delar: 

förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. 

Förvaltningsberättelsen består av olika lagstadgade uppgifter som förklarar bland annat 

företagets verksamhetsområde och förändringar i eget kapitel. Resultat- och balansräkningen 

är de två finansiella rapporterna som står för företagets årsbokslut (Blomqvist, 2011). 

Tilläggsnoter upprättas ifall årsbokslutet behöver förtydligas med extra information. För alla 

svenska aktiebolag är årsredovisningen en offentlig handling i och med att den ska skickas in 

till bolagsverket (Broberg, 2014). Årsredovisningen skiljer sig något åt beroende på storleken 

på företaget vilket regleras i K-regelverket. De innehåller regler för hur årsredovisningar ska 

utformas och företagen delas in i de fyra olika kategorierna K1-K4 (Drefeldt & Törning, 

2017). 

 

För de mindre företagen som inte når upp till två av de följande kriterierna för K3; 80 mkr i 

nettoomsättning, fler än 50 anställda eller 40 mkr i balansomslutning, så går det att 

genomföra sin årsredovisning enligt de något förenklade reglerna i K2. I huvudsak handlar de 

förenklade reglerna om standardiserade schablonlösningar och lägre krav på 

tilläggsupplysningar. Företagen har då mindre utrymme för tolkningar och individuella 

bedömningar (PWC, 2014). I K2 beskrivs enbart hur ett bokslut och en årsredovisning ska 

upprättas (Drefeldt & Törning, 2017). Har ett mindre aktiebolag valt att upprätta 

årsredovisningen enligt K2-reglerna så måste man följa samtliga regler (Broberg, 2014). K2 

är ett helt svenskt regelverk som grundas i försiktighetsprincipen och skatterätten. Reglerna är 

utformade efter företag som har förhållandevis enkla transaktioner och bedriver en 

okomplicerad verksamhet (Drefeldt & Törning, 2017). Det är frivilligt för mindre företag att 

tillämpa K2 och de som väljer att inte göra det måste tillämpa K3.   
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2.1.3 Kvalitativa egenskaper som ska utforma de finansiella rapporterna 

Kvalitativa egenskaper är något som ett företag måste ta i beaktning när de ska utforma sina 

finansiella rapporter (FAR, 2019). Att följa egenskaperna är ett krav för de företag som väljer 

att tillämpa K3-regelverket (Drefeldt & Törning, 2013). Det är således inget krav att följa om 

företaget redovisar enligt K2-regelverket. Frostenson (2015) skriver att de kvalitativa 

egenskapernas syfte är att göra informationen i de finansiella rapporterna användbar för 

användarna. Informationen i de finansiella rapporterna ska vara begripliga, tillförlitliga, 

relevanta och väsentliga. 

 

2.1.4 Begreppsparet kostnad och nytta 

Det är svårt att mäta begreppet kvalité i de finansiella rapporterna vilket leder till att 

bedömningen mellan kostnad och nytta får en viktig roll (Christensen, 2010). Begreppsparet 

kostnad och nytta är en ram som avgör hur mycket redovisningen får kosta (Marton, 2013). 

Kostnaden ska sättas i relation till de fördelar som företaget kan få med sin externa 

redovisning (Drefeldt & Törning, 2017). I K3 är det lagstadgat att nyttan av redovisningen ska 

vara högre än kostnaden. Företaget måste då avväga nyttan av informationen mot kostnaden 

för att framställa den (Artsberg, 2005). Internationellt finns det krav på de finansiella 

rapporterna att nyttan av informationen bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla den 

(Drefeldt & Törning, 2017). Lundqvist, Marton & Pettersson (2018) hävdar att många företag 

anser att redovisningen är alltför komplicerad vilket leder till att kostnaden överstiger nyttan. 

Enligt Marton, Sandell & Stockenstrand (2018) bör det krav som regleringen ställer på 

redovisningen utformas så att det inte ska kosta mer än vad nyttan av informationen ger. 

Eftersom det är svårt att mäta nyttan i samma termer som kostnaden så måste avvägningen 

baseras på bedömningar (FAR, 2019).  

 

Marton, Sandell & Stockenstrand (2018) belyser att det finns en tendens att företag anser att 

regleringen är alltför betungande. Företagen står för kostnaden för redovisningen medan det är 

användarna som har en stor del av nyttan, trots att det inte direkt betalar något. Lundqvist, 

Marton & Pettersson (2018) menar att försök att förenkla redovisningen för att gynna 

småföretag har gjorts under de senaste åren men den praktiska effekten av dessa försök har 

varit begränsad. Ett dilemma som uppstår i mätningen mellan kostnad och nytta är att 

kostnaden för redovisningen tas av de redovisade företagen medan nyttan sprids till ekonomin 

som helhet (Brännström, Jansson & Smith, 2015). 
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IASB har som roll att se över den totala nyttan och kostnaden för företagen och att underlätta 

för dem att rapportera med tillräcklig finansiell information så att beslutsfattarna kan fatta 

bättre beslut som avspeglar relevans och tillförlitlighet (Lundqvist, Marton & Pettersson, 

2018). Intressenterna som använder sig av redovisningen är enligt Deakin & Maher (1991) 

mer bekanta med nyttan av informationen medan revisorerna är mer bekanta med 

kostnaderna. Risken med det är att kostnaden faller på de som inte har nytta av informationen 

och nyttan tillfaller de som den inte är avsedd för (Brännström, Jansson & Smith, 2015). De 

som upprätthåller och de som använder finansiella rapporter måste vara uppmärksamma på 

konsekvenserna och problematiken kring kostnad och nytta (FAR, 2019). 

 

2.2 Ägarnas användning av sin externa redovisning 

Många företag tar fram resultat- och balansrapporter för sällan vilket leder till att 

redovisningen används mindre (Lundén & Bokelund-Svensson, 2014). Enligt Carraher & Van 

Auken (2013) är utbildningsnivån väsentlig när det kommer till att förstå redovisningens 

information samt vikten av den som beslutsunderlag. De menar att småföretagare vanligtvis 

inte har tillräckligt med kunskap och utbildning inom det ekonomiska området och dåligt 

beslutsfattande kan hota företagets lönsamhet. De skriver även att det finns indikationer på att 

hur mycket en småföretagare använder sin redovisning är direkt kopplat till utbildningsnivån. 

Förståelsen för informationen i redovisningen hos småföretag kan därmed variera kraftigt. 

Även Blomqvist (2011) menar att företagsledare med låg utbildningsnivå använder 

förhållandevis lite av sin externa redovisningsinformation. Vidare lyfter Carraher & Van 

Auken (2013) fram att småföretagare i stor utsträckning lyssnar och litar på sina revisorer och 

redovisningskonsulter när det gäller att tolka och förstå innehållet. Samtidigt skriver 

Blomqvist (2011) att revisorerna och konsulterna kan hjälpa företagsledare att förstå sin 

redovisning. De kan presentera redovisningsinformationen med hjälp av diagram och 

muntliga förklaringar, vilket kan leda till en ökad förståelse för redovisningen. 

  

2.2.1 Extern redovisningsaktör 

Företag kan outsourca delar av sin verksamhet till externa parter för att sedan enbart fokusera 

på sin kärnverksamhet (Everaert, Sarens & Rommel, 2010). Inom redovisning innebär 

outsourcing att företaget kontrakterar ut hela eller delar av sin redovisning till externa aktörer, 

som till exempel en redovisningsbyrå. Bruzelius & Skärvad (2017) menar att företag väljer att 

själva utföra vissa aktiviteter om det visar sig vara effektivare än att sälja aktiviteten till 

externa företag. Enligt Edgren & Skärvad (2010) finns det både för- och nackdelar som 
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företag måste ta i beaktning vid beslut om outsourcing. En fördel för småföretaget är att 

kompetensen för redovisning vanligtvis är högre hos en extern aktör samtidigt som företaget 

kan fokusera på den egna kärnverksamheten och det kan leda till kostnadsbesparingar. En 

nackdel när en funktion outsourcas är att företaget blir beroende av leverantören samtidigt 

som företagets egna kompetens och förståelse för användning riskerar att minska (Edgren & 

Skärvad, 2010). Även Van Welee (2005) menar att ett företag riskerar att gå miste om den 

interna kunskapen när de anlitar extern redovisningssupport samt att de kan förlora kontrollen 

över den externa redovisningen. 

  

2.2.2 Extern redovisning som beslutsunderlag för småföretagare 

Traditionellt utgår man från att beslutsfattaren agerar fullt rationellt och därav kan fatta det 

bästa beslutet i varje situation (Bruzelius & Skärvad, 2017). Kahnerman (2011) menar att det 

mänskliga beslutsfattandet är fullt av tankefel och att intuition och magkänsla tillåts att 

dominera beslutsfattandet. Han skriver även att problem i många fall kräver ett annat tankesätt 

med mer medvetna och organisatoriska inslag för att ta rätt beslut. Lundén & Bokelund-

Svensson (2014) skriver att styra ett företag på bara intuition och känsla för hur mycket 

pengar som finns på banken istället för att använda och utnyttja redovisningen fullt är inte 

hållbart på lång sikt. Bruzelius & Skärvad (2017) hävdar att redovisningsinformationen är ett 

viktigt verktyg när det kommer till att stödja beslut. Detta styrks av Carraher & Van Auken 

(2013) som menar att redovisningen bör användas som beslutsunderlag. 

  

Blomkvist (2011) påstår däremot att användandet av redovisning som beslutsunderlag varierar 

stort i småföretag. Marton (2013) tar upp att om företag ska nå tillväxt så kan redovisningen 

användas för att ge information till olika intressenter som är involverade i processen. Burns 

(2016) poängterar att småföretagare inte nödvändigtvis drivs av att nå höga vinster och 

tillväxt utan att många småföretagare ser det som en livsstil och att man i högre utsträckning 

arbetar ur ett intresseperspektiv. Blomkvist (2011) hävdar att ägarledda småföretag som växer 

använder sin externa redovisning i högre utsträckning än de företag som inte har en hög 

tillväxttakt. 

  

2.2.2.1 Nyckeltal 

Ett sätt att analysera en verksamhet är genom att använda sig av olika mått och indikationer, 

även kallade nyckeltal. De utgår oftast från årsredovisningen eller andra ekonomiska 

rapporter från företaget (Edenhammar, et al, 2015). Nyckeltal kan fylla en rad olika 

funktioner så som att kommunicera med externa intressenter samt som underlag för kontroll, 
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beslut och analys av den egna verksamheten både på kort och lång sikt. Exempel på 

ekonomiska nyckeltal är lönsamhet, soliditet och räntabilitet. (Catasús, Högberg & Johrén, 

2017). Man kan använda nyckeltal som underlag till framförallt långsiktiga beslut för företag 

men även till beslut som rör den dagliga verksamheten. Långsiktiga beslut kan innefatta 

investeringar i nya produkter, nya marknader eller att anställa ny personal.   

  

2.2.2.2 Budget 

Ett sätt att använda sin redovisning är genom att planera och följa upp sin verksamhet med 

hjälp av en budget. Ax, Johansson & Kullvén (2015) uttrycker budget som de förväntningar 

och åtagande ett företag har med ekonomiska konsekvenser för en viss tidsperiod. De trycker 

även på att man ska skilja på budget och budgetering. Budget syftar på de rapporter som en 

budget resulterar i medan budgetering handlar om processen att utforma budgeten samt 

uppföljning och analys av densamma. Ett mål med budgeteringen är att få medarbetarna att 

sträva mot verksamhetens uppsatta mål (Kullvén, 2015). Genom att skapa ansvar och 

förståelse för budgeteringen så underlättar det för medarbetarna att uppnå dessa mål. Med 

ansvar menar Kullvén (2015) att budgeteringen blir ett redskap där man ställer krav på 

medarbetarna och ser till att de arbetar på ett förutbestämt sätt. Genom förståelse får 

medarbetarna en inblick vad som är viktigt, vilket underlättar för dem att arbeta mot de 

uppsatta målen. Greve & Dergård  (2017) skriver att ägarledda företag använder budgetering i 

samma utsträckning som andra företag. 

 

2.2.2.3 Finansiella incitament 

Belöningar är finansiella incitament från företagets ledning till anställda för att motivera dem 

till att arbeta mot uppsatta mål. Erbjudandet av belöningar ska bidra till att företaget får 

behålla sina anställda och att attrahera nya medarbetare (Kullvén, 2015). Enligt Almqvist et al 

(2018) är det mer förekommande med finansiella belöningar, så som löneutveckling, 

provision och vinstandelar inom privatägda företag. Greve & Dergård (2017) menar att 

finansiella prestationsmått är mer förekommande i privatägda företag eftersom dessa mått är 

knutna till företagets lönsamhet. De påpekar även att mindre företag är mer benägna att 

anpassa prestationsmått vid tillfällen då de planerar att utvärdera dessa mått. En annan form 

av finansiella incitament är aktieutdelning. Företag ger då utdelning till sina aktieägare som 

ersättning för deras investeringar i företaget. Hur mycket av företagets vinst som ska delas ut 

till aktieägarna bestäms i bolagsstämman (Greve, 2016). 
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2.3 Småföretagens intressentmodell 

Lundqvist, Marton & Pettersson (2018) skriver att syftet med företagens finansiella rapporter 

är att presentera information till olika användare, så att de kan bedöma företagens situation. 

De som använder sig av företagets redovisning kallas för intressenter som kan illustreras i 

intressentmodellen (Holmström & Lindholm, 2011). Modellen belyser vilka aktörer som är 

intresserade av företaget samt företagets relation till sin omvärld. Eftersom intressenterna 

använder den externa redovisningen i varierande omfattning så ställer det krav på företagen 

att ge en så trovärdig representation på redovisningen så samtliga intressenter kan dra nytta av 

den. Utgångspunkten i modellen är att företag strävar efter att uppnå stabila förhållanden till 

sin omgivning, så kallad jämvikt (Ax, Johansson, Kullvén, 2015). Intressenterna är vanligtvis; 

ägare, långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun (Brännström, 

Jansson & Smith, 2015). Ax, Johansson & Kullvén (2015) menar att intressenter kräver 

belöningar som överstiger bidragen de ger till företaget för att de ska vilja tillhöra företagets 

intressentgrupp. Bruzelius & Skärvad (2017) poängterar att om någon intressent får för stor 

genomslagskraft på sina intressen på bekostnad av andra intressenter så skapar det obalans 

vilket kan leda att verksamheten som helhet hotas. 

 

Ägaren kan använda sig utav intressemodellen för att se vilka användare som är intresserade 

av den externa redovisningen. När företaget behöver låna monetära medel bör de se över 

redovisningen och vad som långivarna är intresserade utav (Arvidson, Jorhed & Carrington, 

2018). Lundqvist, Marton & Pettersson (2018) belyser att långivare är intresserade av 

företagets likviditet och soliditet samt företagets lönsamhet på längre sikt för företaget ska 

kunna betala ränta och amorteringar. Företaget behöver även se över sin likviditet vid 

betalningstillfällen för sina kunder och leverantörer. Med hjälp av sin redovisning kan de se 

över sina kundfordringar och leverantörsskulder för att besluta om hur deras betalningsvillkor 

ska utformas. Anställda är en intressent då de utför arbete för företag och vill ha lön samt 

andra förmåner i utbyte (Arvidson, Jorhed & Carrington, 2018). 

  

En väsentlig intressent är stat och kommuner som främst utgörs av myndigheter, vars primära 

intresse är skattemedel och kontroll av företagen (Lundqvist, Marton & Pettersson, 2018). Till 

skillnad från de andra intressenterna som använder företagets årsredovisning till prognoser så 

är stat och kommun mer intresserade av de finansiella rapporterna för taxeringsbeslut 

(Johansson, Johansson & Ylinenpää 2004). Bruzelius & Skärvad (2017) menar även att stat 
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och kommun har intresse i företag då de skapar arbetstillfällen och sysselsättning som i sin tur 

bidrar till företagen genom infrastruktur, utbildning samt service i olika former. 

  

2.3.1 Ägarens roll som intressent i småföretag 

Enligt Frostenson (2015) skiljer sig mindre företag från större företag när det gäller att tolka 

deras roll gentemot intressenter. I småföretag är ofta ägaren och företagsledaren samma 

person och därmed blir redovisningen av intresse både ur en ägares och en företagsledares 

perspektiv. När ägaren även leder företaget så har den tillgång till all intern information vilket 

gör att intresset av den externa redovisningen skiljer sig från externa ägares (Brännström, 

Jansson & Smith, 2015). Johansson, Johansson & Ylinenpää (2006) påpekar att en 

småföretagare ofta är involverad i de vardagliga aktiviteterna inom företaget och axlar många 

roller så som ägare, VD, arbetsledare och ekonomichef. Bruzelius & Skärvad (2017) skriver 

att företagsledningen är en intressent som har ett ansvar att skapa värde för de andra 

intressenterna samt att säkerställa balansen mellan respektive intressents bidrag och 

belöningar. 

  

Enligt intressentmodellen så är företagets mål att tillgodose kraven från intressenterna. 

Kraven från företagets olika intressenter står ofta i konflikt med varandra och det är därför 

omöjligt att tillgodose alla fullt ut (Ax, Johansson & Kullvén, 2015. Lundqvist, Marton & 

Pettersson (2018) menar att redovisningen inte tillhandahåller allt som varje användare ser 

som väsentlighet och det kan motivera en anpassning av redovisning för olika behov. I 

småföretag har ägaren då som central uppgift att kompromissa mellan de olika intressenternas 

krav (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Edenhammar et al (2015) påpekar att för små 

ägarledda företag så blir, förutom ägarna själva, deras främsta intressenter långivare och 

skattemyndigheten. De lyfter även fram att effekten blir att de är dessa intressenter som ställer 

kraven på utformningen av småföretagens externa redovisning. 

  

2.3.2 Ägarnas relation till intressenter 

Agentmodellen är en typ av intressentmodell med utgångspunkt i ägarens relation till 

företaget. Kraven på årsredovisning och bolagsstämma är ägarnas instrument att styra 

organisationen som de vill (Sevenius, 2019). Bruzelius & Skärvad (2017) förklarar att 

modellen utgår från att principalen (ägaren) önskar att få ett arbete utfört och att agenten 

(ledningen) är beredd att utföra arbetet. På så sätt kan ägarens krav översättas till 

organisationens interna krav (Gröjer, 2002). I teorin utgår man från att både principalen och 



13 

 

agenten är rationella och nyttomaximerande inom redovisningsområdet (Artsberg, 2005). 

Collin (2006) menar att agenter föredrar redovisningsbeslut som gynnar agenten och Artsberg 

(2005) drar slutsatsen att det kan leda till att principalens kostnader kan komma att överstiga 

deras nytta av agenten. Blomkvist (2011) tar upp att agentteorin går att applicera även på 

ägarledda småföretag. I det här fallet är agenten småföretag och principalen är till exempel 

banker och leverantörer. För småföretag som växer och olika principaler riskerar det att bli 

konflikter. Småföretagen är då beroende av externa finansiärer samt resurser och behöver 

utbyta mer information med de olika intressenterna.  

 

2.4 Hypoteser 

Utifrån vår teoridel har vi utformat fem hypoteser som ska ligga till grund när vi besvarar vår 

forskningsfråga: 

  

1.    Ägarna anser att redovisning är alltför komplicerad och därför för dyr i      

förhållande till nyttan den bidrar med. 

 

2.    Ägarna anser att den externa redovisningen är mer till för myndigheter än 

för någon annan intressent. 

 

3.    Det finns ett positivt samband mellan ägarnas egna användning av 

redovisningen och antal anställda inom företaget. 

 

4.    Det finns ett negativt samband mellan ägarnas egna användning av 

redovisningen och om man tar in extern redovisningshjälp. 

 

5.    Det finns ett positivt samband mellan ekonomisk utbildning och ägarnas 

egna användning av redovisningen 
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 3 Vårt tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskriver vi och argumenterar för de val vi har gjort för att uppnå studiens 

syfte. Vi inleder med att redogöra för vårt valda förhållningsätt samt forskningsstrategi och 

vilka för- och nackdelar valen har. Ett stort fokus i metodkapitlet är att presentera hur vi har 

gått tillväga när vi har utformat vår enkätundersökning.  

 

3.1 Forskningens utformning 

Vi som är författare till den här uppsatsen studerar vårt tredje år på Ekonomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I den här studien har vi undersökt ägarledda småföretagares syn 

på sin externa redovisning. Patel & Davidson (2011) menar forskningen ska var objektiv men 

att det är omöjligt för forskare att inte påverkas av sina tidigare erfarenheter. Vi är väl 

medvetna om att våra tidigare kunskaper och erfarenheter kring småföretag och redovisning 

kan ha spelat en viss roll när vi påbörjade insamling av teorin och därmed fått betydelse för 

vår undersökning. Den förförståelse vi har kring studiens områden är grundläggande kurser i 

ekonomi från universitet men däremot ingen djupare kunskap kring hur den externa 

redovisningen används i småföretag. Eftersom vi i vår undersökning ville få fram hur ägarna 

ser på användningen av den externa redovisningen så har det varit viktigt att vi inte har 

påverkat deras svar. Då vi har bearbetat undersökningen väl så var vår förhoppning att 

frågorna inte har varit ledande eller vinklade för respondenterna. Genom att tydligt beskriva 

hur vi genomförde undersökningen så är vår förhoppning att öka det som Bryman & Bell 

(2017) benämner som replikerbarhet.  

  

3.1.1 Teoretisk grund som forskningsansats 

I vår studie valde vi att använda en deduktiv ansats eftersom vi ville undersöka om teorin som 

finns kring företags externa redovisning är anpassad efter småföretagens situation. Vid val av 

forskningens ansats så beslutar sig forskaren för hur empirin och teorin ska relatera och 

kopplas samman (Merriam, 2009). I en deduktiv ansats utgår man ifrån en insamlad teoretisk 

referensram för att utifrån den mäta och observera verkligheten (Bryman & Bell, 2017).  För 

att använda en deduktiv ansats väl så krävs enligt Wallén (1996) en bred kunskapsgrund. För 

att hitta mer specifikt vad vi ville undersöka började vi med att läsa in oss brett kring 

småföretag och redovisning. Vi valde ut relevant teori kring småföretag, extern redovisning 

och intressenter som ledde till att vi utformade fem hypoteser som vi testade mot vår 

empiriska studie för att på så sätt besvara vår forskningsfråga. 
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3.1.2 Val av teoretisk referensram 

Vid insamling av information och teori är det viktigt att ha en god kännedom om det specifika 

området för att kunna göra en källkritisk bedömning. Angående partiskhet i källan är det 

relevant att man ställer sig frågan vilket syfte källan har och vilken relation författaren har till 

ämnet (Thurén, 2013). I inledning och framförallt i problemdiskussion har vi använt oss utav 

källor som kan anses vara vinklade så som FAR och Marginalen Bank. Trots detta valde vi att 

ha med källorna då vi ansåg att de belyser problemet på ett bra sätt. Artiklar och intervjuer 

som var för långt bak i tiden valde vi aktivt bort då vi ansåg att redovisningens utveckling 

inom automatisering och digitalisering har gjort de irrelevanta. I studiens olika delar har vi 

genomgående börjat med grundläggande litteratur för att sedan gå in djupare på de delarna vi 

ansett varit viktiga för vår studie.  

 

3.1.3 Kvantitativ tvärsnittsstudie för att generalisera 

Eftersom vi ville generalisera vårt resultat till ägarledda småföretag i hela Sverige så valde vi 

att göra en kvantitativ studie. Det gav oss möjligheten att göra en undersökning med fler 

respondenter än vad en kvalitativ studie hade gjort samt att vi kan uttala oss om fler objekt än 

de vi undersökt. Den kvantitativa metoden används för att testa teorier som kan kvantifieras 

till siffror där man eftersträvar generaliseringar framför djupgående förklaringar (Bryman & 

Bell, 2017). Olsson & Sörensen (2011) tillägger att den kvantitativa forskningen går ut på att 

beskriva och förklara mätningsresultat. Vårt mål med studien var att få en bred förståelse 

kring hur småföretag använder sin externa redovisning och det ansåg vi att en kvantitativ 

studie skulle ge oss. Eliasson (2018) nämner även att en fördel med kvantitativ forskning är 

att man kan täcka in fler områden på frågorna än vad kvalitativ forskning gör. För oss var det 

en fördel då vi ville undersöka användningen av den externa redovisningen ur ett bredare 

perspektiv. 

 

I vår studie var vi intresserade av att hitta olika samband mellan hur ägarna ser på sin externa 

redovisning och olika bakomliggande faktorer. Bryman & Bell (2017) anser att det endast går 

att uttala sig om relationen mellan olika variabler vid en tvärsnittsdesign. Då är forskaren 

intresserad av data som är kvantitativ och man vill hitta samband mellan två eller fler 

variabler. Till vår undersökning samlades data in under ett tillfälle så är det svårt att uttala sig 

om orsaksriktning och kausalitet och således är den interna validiteten lägre. 
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3.2 Studiens urval 

För att underlätta vid insamling av data kan man göra ett urval av en population och använda 

den insamlade data till att generalisera resultatet på hela populationen (Trost & Hultåker, 

2016). Enligt Bryman & Bell (2017) krävs det att urvalet är representativt för hela 

populationen för att den externa validiteten ska vara god. Det är annars endast möjligt att 

uttala sig om de svarande respondenterna. Trost och Hultåker (2016) menar att ju större urval 

man har, desto större är sannolikheten att det är representativt för hela populationen. Vår 

population är alla ägarledda aktiebolag i Sverige som har upp till tio anställda. I Sverige finns 

det cirka 482 000 aktiebolag med upp till tio anställda men det är oklart hur många av dessa 

som är ägarledda. Alla aktiebolag i Sverige går att hitta namn på med hjälp av Allabolag. Vi 

skickade ut våra enkäter till 1500 företag via e-post och fick tillbaka 194 svar. Eftersom vi har 

utgått från ett relativt stort urval så anser vi att den externa validiteten och generaliserbarheten 

är god. 

 

Vi valde att använda oss av ett obundet slumpmässigt urval. Eliasson (2018) benämner detta 

som att varje individ har samma sannolikhet att komma med i undersökningen.  

För att få ett representativt urval var de enda filtreringarna vi gjorde när vi sökte på Allabolag 

antal anställda och att det skulle vara aktiebolag. Utöver detta så presenterades sökresultaten 

slumpmässigt och vi hade ingen påverkan på vilka företag som kom med i vårt urval. Vi 

menar att alla företag har samma sannolikhet att komma med i vår undersökning. Vi har 

därefter sökt på bolagsnamnen på Google och Facebook och på så sätt fått fram e-postadresser 

till bolagen. Vår uppfattning är att i och med digitaliseringens utveckling så har de allra flesta 

företagen hemsidor/Facebook och därmed hade samma chans att komma med i vårt urval. Vi 

är medvetna att det kan finnas samplingsfel i vår undersökning och det benämner Bryman & 

Bell (2017) som skillnad mellan urvalet och populationen. Även om man väljer att använda 

sig av ett sannolikhetsurval är det inte rimligt att anta att urvalet är helt representativt 

(Bryman & Bell, 2017). Eftersom 96 procent av de som svarat på enkäten är delägare till 

företaget så anser vi att vi nått ut till vårt urval. Bland respondenterna finns det även en bra 

bredd på antal anställda i företaget vilket tyder på att vi inte missat en viss typ av företag. 
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3.2.1 Analys av studiens bortfall  

Surveystudier som enkätundersökningar kan ha problem med att många av respondenterna 

inte svarar på undersökningen, det vill säga ett bortfall. Berntson et al (2016) skiljer på 

externa och interna bortfall där de externa utgör de respondenter som inte svarar på enkäten. 

I den här undersökningen fick vi ett externt bortfall på 87 procent. Av våra 194 svar så var 

elva av dessa från respondenter som inte tillhörde vår population. Därför har vi använt oss av 

de resterande 183 svaren till analys. Skälen att vi aktivt tog bort elva respondenter var att de 

antingen hade för många anställda eller att det inte var delägare alternativt ansvariga för 

driften. Ett stort bortfall kan enligt David & Sutton (2016) bli problematiskt om vissa delar av 

populationen blir över- eller underrepresenterade. Vi gjorde ett aktivt val att inte ställa någon 

fråga kring vilken bransch företagen verkar i då vi inte var intresserade av att dra några 

slutsatser om specifika branscher. Eftersom vi själva har samlat in alla e-postadresser vet vi 

med säkerhet att vi nått ut till alla typer av branscher. Vi kan däremot inte säga något om 

svarsfrekvensen från de olika branscherna. Bryman & Bell (2017) menar samtidigt att många 

vetenskapliga undersökningar haft stora bortfall och det viktigaste är att man är medveten om 

vilka begränsningar ett högt bortfall kan leda till.  

 

Det interna bortfallet benämner Berntson et al (2016) som de respondenter som inte svarat på 

vissa frågor. I vår enkät har vi ett minimalt internt bortfall trots att vi aktivt valde att 

respondenterna kunde hoppa över de frågor de ville. Anledningen var att vi inte ville öka 

risken för bortfall från de respondenterna som endast ville eller kunde svara på vissa frågor. 

Det var endast ett fåtal respondenter som inte svarade på alla frågor i vår enkät vilket tyder på 

att vi lyckats formulera bra och tydliga frågor i enkäten. 

  

3.3 Nå ut till respondenterna med enkätundersökning 

Vi valde att göra vår undersökning med hjälp av internetbaserade enkäter. Enkäter som 

verktyg är ett bra sätt att samla in data om man vill ha information från många respondenter 

(Berntson et al, 2016). Jacobsen (2002) menar att en enkätundersökning har en hög 

tillförlitlighet då ett enkätformulär möjliggör att det går att uppnå samma resultat om 

undersökningen genomförs igen. Internetbaserade enkäter har enligt Denscombe (2009) 

förhållandevis låga administrationskostnader i jämförelse med postenkäter. Vi anser att en 

fördel är att svaren kommer in snabbare samt att processen att sammanställa data för analys 

blir mer effektiv. 
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Bryman & Bell (2017) skriver att ytterligare en av fördelarna med en enkätundersökning är att 

det inte involverar en intervjuare som kan påverka respondenten. Då kan det finnas en risk att 

respondenten försöker framstå på ett visst sätt inför den som utför intervjun och det kan leda 

till svar som inte motsvarar deras riktiga åsikter. Bryman och Bell (2017) menar att den risken 

minskar vid enkätundersökningar. Om vi hade valt att träffa och intervjua småföretagarna 

hade svaren på hur de använder sin redovisning kunnat bli annorlunda. Med enkäter får man 

en tydligare distans och det kan underlätta för respondenten att utge sanningen. Vi är dock 

medvetna att vi kan ha påverkat respondenterna ändå eftersom vi själva utformade frågorna 

och svarsalternativen. Vid enkätundersökningar finns inte chansen att ställa 

uppföljningsfrågor vilket gör att man går miste om möjligheten till fördjupade svar (Bryman 

& Bell, 2017). Då inriktningen på vår studie var att skapa en bild som går att generalisera så 

ansåg vi att de fördjupade svaren hade varit överflödiga. 

  

3.3.1 Hypotesprövande enkätundersökning  

För att besvara på vår forskningsfråga så valde vi att använda oss av fem hypoteser. En 

hypotes ska antingen bekräftas eller förkastas, vilket betyder att vi har utformat våra 

hypoteser till antaganden om samband mellan olika faktorer. Med hjälp av hypoteser kan man 

bekräfta teorin alternativt hitta begränsningar i den (Holme & Solvang, 1997). Efter 

insamlingen av data från våra respondenter så sammanställde och analyserade vi våra 

hypoteser för att avgöra om de skulle bekräftas eller förkastas. Det innebar att vi gjorde en 

hypotesprövande undersökning eftersom vi använde oss av våra hypoteser när vi utformade 

vår enkät. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är en hypotesprövande undersökning en form av 

tvärsnittsstudie där det redan finns kunskap inom området. Att det finns kunskap inom 

området skapar en möjlighet att med hjälp av hypoteser härleda teorin till verkligheten. 

Eliasson (2018) menar att operationalisering går ut på att definiera de begrepp i teorin som 

avser att svara på problemformuleringen och att man gör de mätbara. Hon menar även att 

begreppen ska definieras så klart och entydigt som möjligt. För att kunna svara på våra 

hypoteser och uppnå vårt syfte behövde vi göra våra teoretiska begrepp empiriskt mätbara. 

 

3.4 Utformning av vår webbenkät 

Enkätens utformning ska ge ett ordnat och strukturerat intryck med tematisering av frågor, det 

vill säga gruppera enkätfrågor utifrån liknande ämne. Motsatsen ökar risken för bortfall 

(Hagevi & Viscovi, 2016). I vår enkät har vi därför valt att använda fyra underrubriker för att 

skapa en god struktur och ett bra flöde i enkäten. Vi har många liknande frågor i enkäten och 
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vår förhoppning var att underrubrikerna skulle underlätta läsningen för respondenterna. 

Berntson et al (2016) rekommenderar att sträva efter en avskalad och saklig stil när forskaren 

formulerar sig i enkäten för att inte få respondenterna irriterade eller på andra sätt ovilliga att 

svara. Det är ett sätt att öka tillförlitligheten i undersökningen. Hagevi & Viscovi (2016) 

menar att långa enkäter leder till att kvalitén på svaren blir sämre och allt mer rutinartade.  

Av de anledningarna så valde vi att utforma vår en kort och saklig enkät. Enligt Kylén (2004) 

är risken att studiens validitet minskar om en enkätundersökning genomförs med slutna svar 

eftersom respondenternas riktiga åsikter och svar inte förklaras på grund de angivna 

svarsalternativen. Vi är medvetna om att alla frågar i vår enkät bestod av slutna frågor vilket 

således kan ha gett studien en sämre validitet. Vi gjorde det för att uppnå högre svarsfrekvens 

och effektivare analys av resultatet. 

  

Med intern reliabilitet säkerställs det att man mäter det man avser att mäta. Bryman & Bell 

(2017) skriver att ett sätt är att ha två olika indikatorer som mäter samma sak och på så sätt 

mäta korrelationen mellan svaren. Respondenternas svar på frågorna ska således vara rimliga i 

förhållande till varandra för att uppnå en hög intern reliabilitet. Eftersom vi valde att fokusera 

på att ha en kort och koncis enkät så ansåg vi att ställa två frågor till varje specifikt område 

hade blivit överflödigt och gjort enkäten för lång. Vi är därför väl medvetna om att den 

interna reliabiliteten kan ha blivit lägre men förhoppningen var istället att minimera bortfallet. 

  

3.4.1 Att nå ut till ägarledda småföretag 

För att säkerställa att de svaren vi tar vidare till analys tillhör populationen så valde vi att ha 

två inledande frågor om huruvida respondenten är företagsledare samt ägare/delägare. Patel & 

Davidson (2011) benämner nominalskala som mätvärden som ger en indelning i kategorier, i 

vårt fall är kategorierna ja och nej Vi valde att formulera företagsledare som ansvarig för 

driften. Anledning var dels att de som inte har några anställda eventuellt inte ser sig själva 

som företagsledare dels för att få med de respondenterna som är delägare och ansvarar för 

driften gemensamt med andra delägare. Angående den andra frågan har vi inget krav på att 

respondenten ska vara ensam ägare eftersom många småföretag är familjeägda med flera 

delägare. För att resterande svar i undersökning ska vara relevanta för analys så krävs det att 

man ska vara ja på båda frågorna och det ledde till en hög intern validitet med tillförlitliga 

svar.  
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3.4.2 Bakomliggande faktorer för användningen 

För att mäta om det finns samband mellan olika faktorer så använder man sig av beroende och 

oberoende variabler (Berntsson et al, 2016). Ägarledda småföretags användning av sin externa 

redovisning är den beroende variabeln i vår undersökning. För att testa om det finns samband 

har vi valt att använda oss utav tre oberoende variabler; antal anställda, ekonomisk utbildning 

och vad företaget har för kontakt med extern redovisningsaktör. Vi delade in företagen i olika 

grupper för att göra en klusteranalys på antal anställda. Svaren på frågan analyserades mot 

användningen av den externa redovisningen för att besvara hypotes 1 och 2. Vi valde att den 

första gruppen med företag endast fick ha en anställd och resterande tre grupper med tre 

anställda var, alltså 2–4, 5–7 och 8–10. Till hypotes 3 har vi använt antal anställda för att hitta 

samband. På de två frågorna om ekonomisk utbildning och extern redovisningsaktör valde vi 

att använda oss av ordinalskala med fyra svarsalternativ. Till skillnad från en nominalskala så 

går att svaren med en ordinalskala att rangordna (Edling & Hedström, 2003). På frågan om 

ekonomisk utbildning är till exempel svaret från högskola/universitet högst rangordnad och 

sist kommer svarsalternativet nej som är lägst rangordnad. Skälet till att vi valde att använda 

ordinalskala på frågorna är att vi på ett effektivt sätt ville jämföra mot hur de använder sin 

externa redovisning och därmed svara på hypotes 4 och 5. 

 

3.4.3 Att mäta användningen 

Eftersom vår studie utgick från hur ägarna i ägarledda småföretag ser på sin externa 

redovisning så valde vi att ställa skattningsfrågor med likertskalor. Sådana frågor består av ett 

påstående med svarsalternativ i vilken utsträckning de instämmer med påståendet (Berntson et 

al, 2016). Vi ansåg att det var det bästa sättet att få fram ägarnas syn på användningen av den 

externa redovisningen. En viktig aspekt när det gäller skattningsfrågor är valet mellan udda 

och jämna skalor. Udda antal svarsalternativ tillåter ett mittenalternativ där man kan vara 

neutral medan jämna svarsalternativ tvingar respondenten att ta ställning (Hagevi & Viscovi, 

2016). Vi har utifrån de argumenten valt att på våra skattningsfrågor ha sex svarsalternativ för 

att tvinga respondenten att ta ställning till frågan/påståendet. Vår uppfattning är att om man 

istället får fem alternativ finns risken att respondenten bara kryssar i det i mitten och går 

vidare utan att reflektera kring valet. 

  

3.4.3.1 Synpunkter på den externa redovisningen 

Syftet med fråga två i enkäten var att få fram hur ägarna ser på sin externa redovisning. Här 

fick respondenten ta ställning till tre bredare påståenden angående hur de ser på sin externa 
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redovisning. I de tre påståendena använde vi likertskalor där respondenten får svara hur väl de 

instämmer eller inte instämmer med påståendet. Svaren användes till att beräkna ett 

medelvärde för att sedan testas mot påståendet i hypotes 1. 

  

3.4.3.2 I kontakt med intressenter 

I vår andra hypotes undersökte vi om ägarna anser att deras externa redovisning är mer till för 

myndigheter än för sig själva. För att svara på hypotesen valde vi att fråga hur de ser på 

användningen av sin externa redovisning i kontakt med de olika aktörerna i 

intressentmodellen. För att avgöra om myndigheter är den främsta intressenten ställde vi 

frågor även om de andra intressenterna. Det gjorde vi för att kunna jämföra myndighet mot de 

övriga intressenterna samt för att undvika att frågan blev för ledande. 

  

3.4.3.3 Vad används den externa redovisningen till 

Forskare bör undvika för specifika teoretiska begrepp i sina frågor och istället bryta ner dessa 

teorier i begrepp som kan mynna ut i frågor som är mer lättförståeliga (Hagevi & Viscovi, 

2016). Befring (1994) menar att validitet syftar på forskningens externa egenskaper, vilket 

betyder att man ska mäta det man avser att mäta och hur giltigt resultatet är. De områdena vi 

anser att företagen kunde använda sig av sin externa redovisning är nyckeltal, budget och till 

finansiella incitament. Vi ansåg att de begreppen var för teoretiska för respondenterna och 

valde därför att omformulera de till begrepp som skulle vara lättare att förstå samtidigt som de 

skulle mäta rätt saker. Det ledde till att vi tog fram fem påståenden som avsåg att mäta i 

vilken utsträckning småföretag använder sin externa redovisning (se bilaga 1, fråga 4). Med 

svaren på dessa fem påstående beräknade vi ett medelvärde från vardera respondenten. 

Medelvärdet använde vi till hypotes 3, 4 och 5 för att definiera ägarnas användning av den 

externa redovisningen. Vi var alltså intresserade utav att mäta medelvärdet samt begreppen 

var för sig. Vi anser att vi fångat in en heltäckande bild vad företag kan använda 

redovisningen till och därmed försökt uppnå en god validitet.  

  

3.4.4 Följebrevets utformning 

Vi valde att utforma vårt följebrev kort och utan för mycket information för att få 

respondenten intresserad. Hagevi & Viscovi (2016) skriver att det är viktigt att instruktionerna 

och/eller följebrevet till enkäten ger svarspersonen självförtroende och motivation att fylla i 

enkäten.  I brevet skrev vi att vi att är tre studenter som skriver vår kandidatuppsats om 

småföretags användning av sin externa redovisning. Vi underströk att det var frivilligt att 
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delta och att uppgifterna de lämnade i enkäten behandlas anonymt då vi inte kan koppla 

vilken e-postadress som angivit vilket svar. Vi valde att poängtera att enkäten tar några 

enstaka minuter att svara på eftersom vår egen uppfattning är att man ofta undviker att svara 

på för tidskrävande undersökningar. I följebrevet skrev vi även med att en hög svarsfrekvens 

är viktigt för att vi ska få ett tillförlitligt resultat. Eftersom vi inte vet exakt vilka e-

postadresser som svarat så valde vi att efter en vecka skickade ut kombination av påminnelse 

och tack till alla adresser. Vi såg tydligt att vi fick in fler svar igen efter utskickningen av 

påminnelsen. 

  

3.4.5 Pilotundersökning 

När vi var klara med vår enkät valde vi att testa den på en ägare till ett småföretag. En 

pilotundersökning är ett bra sätt att säkerställa kvalitén är att genomföra en pilotundersökning 

innan man skickar ut enkäten (Hagevi & Viscovi, 2016). Vi valde även att diskutera enkätens 

utformning med vår handledare samt två studenter för att säkerställa att vi kunde mäta det vi 

avsåg att mäta och att frågorna inte skulle misstolkas. En ändring vi gjorde efter 

pilotundersökning är fråga 2c. Frågan var ursprungligen: Jag anser inte att redovisningen är 

för komplex och svår för mitt företag. Då vi och andra uppfattade frågan som både ledande 

och svår att förstå så valde vi att ändra frågan till: Jag anser att redovisningen är för 

komplicerad och omfattande för mitt företag. Eliasson (2018) menar att man ska undvika 

negationer i sina frågor då de ökar risken att den som svarar missförstår frågan.  

 

3.5 Att presentera och analysera resultatet 

De 183 svaren från småföretag kodade vi först om till siffror och förde sedan i 

statistikprogrammet SPSS för analys. Genom statistiska bearbetnings- och analysmetoder tog 

vi fram underlag för att kunna besvara våra hypoteser. I studien använde vi oss utav både 

univariat och bivariat analys. Vid en univariat analys använder man sig av deskriptiv statistik i 

form av olika diagram och spridningsmått där man analyserar en variabel i taget (Bryman & 

Bell, 2017). Det använde vi till att analysera och besvara hypotes 1 och 2. I en bivariat analys 

utgår man istället från relationen mellan två variabler där man kan fråga sig om det finns 

samband mellan de två variablerna. Det görs vanligtvis med korstabeller och 

spridningsdiagram (Edling & Hedström, 2003). Bivariat analys använde vi till att analysera 

och besvara hypotes 1,3, 4 och 5. 

 



23 

 

3.5.1 Signifikanstest 

Bryman och Bell (2017) benämner signifikans som ett mått på hur säker man är att urvalet i 

en undersökning motsvarar populationen. Signifikansnivå är den risk forskaren är villig att dra 

utifrån att slutsatserna är felaktiga. Inom företagsekonomisk forskning är fem procent den 

vanligaste signifikansnivå vilket också är den vi har valt att använda oss utav i samband med 

våra hypotesprövningar. Det har inneburit att de test som fick 0,05 eller lägre i 

signifikansvärde accepterades i vår analys. 

  

3.5.2 Pearsons korrelation 

Ett mått för att se hur stark en korrelation är mellan olika variabler är Pearsons korrelation. 

Den ger ett värde mellan 1 och -1 som förklarar riktningen samt hur stark korrelationen är. 1 

innebär ett perfekt positivt samband och -1 innebär ett perfekt negativt samband. Finns det 

inget samband alls mellan de variabler som testades kommer testet få värdet 0 (Bryman & 

Bell, 2017). I vår uppsats använde Pearsons korrelation för att testa samband på hypotes 1, 3, 

4 och 5.  

  

3.5.3 Regressionsanalys 

Vi valde att göra en linjär regressionsanalys på de variabler som hade bäst samband för vidare 

analys. Griffith (2010) beskriver det som en modell för att hitta samband mellan en beroende 

variabel och en oberoende variabel. När vi hade fört in våra mätvärden i ett spridningsdiagram 

så tog vi fram en den räta linjens ekvation i SPSS. Den räta linjens ekvation är den linje där 

avvikelsen från mätvärdena i diagrammet är så liten som möjligt. När man med hjälp av 

regressionsanalysen funnit ekvationen som beskriver det statistiska underlaget kan man 

använda den linjära modellen till att förutse vad man kommer att få för värden vid andra 

mätpunkter (Griffith, 2010). 

  

3.5.4 T-test 

T-test används när man vill jämföra om två medelvärden skiljer sig signifikant från varandra 

(Griffith, 2010). Anledningen till att vi valde att göra t-test på hypotes 1 och 2 var att det alltid 

råder en osäkerhet i uppskattningarna av medelvärde när man inte undersöker hela 

populationen. Konfidensintervallet är ett mått på den osäkerhet slumpen bidrar med när man 

försöker skatta populationens medelvärde. Konfidensintervallet talar om hur mycket det 

observerade medelvärdet avviker från det förväntade medelvärdet (Griffith, 2010). Vi valde 

att göra ett T-test utifrån svarsskalans medelvärde på 3,5.  
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4 Resultat och tolkning av enkätundersökningen 

I detta kapitlet illustreras resultatet från enkätundersökningen. Svaren presenteras i olika 

diagram och tabeller som är framtagna genom Excel och SPSS. Ambitionen med diagrammen 

är att det ska öka förståelsen och överskådligheten över studiens resultat. Resultatdelen 

innehåller tre statistiska modeller; Pearson correlation, T-test och linjär regression som 

stärker att de svaren vi tar vidare till diskussion är statistiskt signifikanta. Efter varje hypotes 

presenterar vi våra tolkningar av resultatet. 

 

4.1 Bakomliggande faktorer 

 
Figur 1 Antal anställda 

Figuren illustrerar hur många anställda som finns i företagen som svarat på undersökningen. 

 
Figur 2 Kontakt med extern redovisningsaktör 

Figuren illustrerar hur respondenternas kontakt med extern redovisningsaktör ser ut.  

 
Figur 3 Ekonomisk utbildning 

Figuren visar vilken nivå av ekonomisk utbildning respondenterna har.  

1

11

21

31

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Företaget låter en 
extern aktör sköta all 

extern redovisning
38%

Företaget sköter all 
extern redovisning själv

10%

Företaget sköter den löpande 
bokföringen med hjälp av 

rådgivning och lämnar över för 
bokslut/årsredovisning

16%

Företaget sköter det löpande 
bokföringen och lämnar över för 

bokslut/årsredovisning

36%

Ja, från annan 
kurs
29%

Ja, kurs från 
högskola/universitet 16%

Ja, program från 
högskola/universitet

15%

Nej
40%



25 

 

4.2 Hypotes 1 

 Ägarna anser att redovisning är alltför komplicerad och därför för dyr i förhållande till 

nyttan den bidrar med. 

 

 
Figur 4 Komplicerad, nytta och användning 

Figuren visar medelvärdena på svaren från 182 respondenter samt ett sammanslaget 

medelvärde på hur ägarna anser att det har användning av sin externa redovisning utifrån 

skalan 1–6.  

 

 
Figur 5 Klusteranalys komplicerad, nytta och användning 

I figuren har vi delat in respondenterna i olika kluster utifrån antal anställda. Syftet är att 

illustrera eventuella skillnader på hur ägare i ägarleda småföretag ser på användningen av sin 

externa redovisning beroende på hur många anställa företaget har.  
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Figur 6 Regression nytta och anställda 

Figuren är en linjär regressionsanalys som illustrerar hur ägarnas syn på användingen av den 

externa redovisngen förändras med antalet anställda. Den räta linjen ekvation visar på 

förändringen där lutningskoefficienten 0,07X förklarar att ökar antal anställda med en individ 

så ökar synen på användningen av den externa redovisngen med 7 procent. R-squarevärdet 

visar att 4,1 procent av variationen i hur de ser på användningen kan förklaras genom den 

antalet anställda. Svaren är statistiskt signifikanta på över 99 procent (se bilaga 2). 

 
Tabell 1 Korrelation ekonomisk utbildning och komplicerad 

Correlations 

 

Ekonomisk 

utbildning 

Tillräcklig 

värde/nytta 

Inte för 

komplicerad 

Användning av 

redovisningen 

Ekonomisk utbildning 
Pearson 
Correlation 1 -,017 ,250 -,007 

Signifikans   ,819 ,001 ,921 

N 
183 182 182 182 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ** 

Tabellen illustrerar sambandet mellan ekonomisk utbildning och ägarnas synpunkter på 

redovisningen. Hur komplicerad de anser redovisningen är visar på ett positivt samband på 

0,250 som är statistiskt säkerställt med över 99 procent säkerhet.  
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Tabell 2 T-test användning 

 

T-testet visar att värdet för ”inte för komplicerad” avviker minst ifrån testvärdet 3,5. Ägarna 

har givit en högre medelvärde till ”användning av redovisning” och ”tillräcklig värde/nytta”. 

Resultatet på alla tre frågorna är statistiskt säkerställda till signifikantnivån 99 respektive 95 

procent. Konfidensintervallet i tabellen visar hur mycket respondenternas svar avviker från 

testvärdet. 

 

4.2.1 Vår tolkning av resultatet  

Resultatet visar att ägarna anser att den externa redovisningen bidrar med tillräcklig 

nytta/värde samt att de har användning av den redovisning som produceras. Samtidigt visar 

svaren på ett lägre medelvärde om att den inte är för komplicerad. Det tyder på att 

småföretagens redovisning är för komplicerad i förhållande till vilken nytta den bidrar med 

och användandet av den redovisning som produceras. I klusteranalysen kan vi utläsa att det 

sammanslagna medelvärdet för användningen successivt ökar med antalet anställda. Vi ser att 

när företag har 8–10 anställda så börjar nivån på hur komplicerad redovisningen är 

överensstämma med vilken nytta och användning de anser sig ha. För företagen med mindre 

än 8 anställda är det en betydligt större skillnad. När ägarna har ekonomisk utbildning anser 

det att redovisningen är mindre komplicerad. 
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4.3 Hypotes 2 

Ägarna anser att den externa redovisningen är mer till för myndigheter än för någon 

annan intressent. 

 

 
Figur 7 Småföretagens intressentmodell 

Figuren ovan illustrerar medelvärdet på respondenternas svar angående om de har användning 

av sin externa redovisning i kontakt med intressenter. Medelvärdet är beräknat utifrån vår 

svarsalternativen 1–6. 

  

Figur 8 Klusteranalys intressentmodell 

Figuren illustrerar medelvärdet utifrån de klustergrupperna med antal anställda. Syftet är att 

visa på eventuella skillnader i intressentmodellen när företaget växer i antal anställda. 
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Tabell 3 T-test intressentmodellen 

 

Tabellen ovan syftar till att visa differensen från medelvärdet på svaren om de fem 

intressenterna. Till höger ser vi konfidentiellintervallet för de olika frågorna och det innebär 

vilken spridning svaren har ifrån testvärdet 3,5. Testet är statistiskt signifikanta och 

säkerställda till 99 procent säkert på alla delfrågorna förutom långivare där svaren är 

signifikanta till över 95 procent.  

 

4.3.1 Vår tolkning av resultatet  

Vi kan utläsa att ägarna har användning av sin redovisning mer i kontakt med myndigheterna 

än med någon annan intressent. När det kommer till kontakt med leverantörer, anställda och 

kunder så anser sig ägarna ha klart mindre användning av sin externa redovisning. Långivare 

har ett liknande värde som myndigheter. Det tolkar vi som att ägarna till småföretag anser att 

deras viktigaste intressenter är de som har koppling till lagar och byråkrati. Vi ser att de 

intressenter som inte är lika kopplade regler och byråkrati, det vill säga kunder, anställda och 

leverantörer, har genomgående låga och liknande medelvärde. Vi tolkar det som att 

småföretag främst använder sig av sin externa redovisning när motparten kräver eller 

efterfrågar det. Utifrån klusteranalysen ser vi att användningen gentemot alla intressenter ökar 

successivt, förutom långivare där vi ser en tydlig variation. När företag växer från en anställd 

till flera så ökar medelvärdet för långivare kraftigt. För klustren 2–4 och 5–7 anställda 

överstiger medelvärdet för långivare till och med medelvärdet för myndigheter. Det tyder på 

att när företag växer så ökar behovet av externa finansiärer och därför ökar även deras 

användning av den externa redovisningen i kontakt med långivare.   
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4.4 Hypotes 3 

Det finns ett positivt samband mellan ägarnas egna användning av redovisningen och antal 

anställda inom företaget. 

 

Tabell 4 Korrelation anställda och användning 

 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ** 

 

Tabellen visar på sambandet mellan svaren antal anställda och när småföretag använder sin 

externa redovisning. Signifikansnivån på mål och uppföljning, långsiktiga beslut och daglig 

verksamhet är statistiskt säkerställda med över 99 procent. De andra två frågorna har inte 

uppnått statistik signifikans. På det tre frågorna där vi har uppnått statistisk signifikans så 

visar Pearsons korrelation att det finns ett positivt samband. 

 

Figur 9 Regression anställda och användning 

Figuren illustrerar en linjär regressionsanalys på sambandet mellan antal anställda och det 

sammanslagna medelvärdet på när ägarna har användning sin externa redovisning. Svaren är 

statistiskt signifikanta på över 99 procent (se bilaga 2). Den räta linjens ekvation visar på att 

sambandet har lutningskoefficienten på 0,09X. R-squarevärdet visar att 4,6 procent av 

variationen kan förklaras genom den oberoende variabeln antal anställda. 

 

 

Mål och 

uppföljning 

Långsiktiga 

beslut 

Daglig 

verksamhet 

Förhandling med 

externa aktörer 

Utdelning/ 

bonus/lön 

Anställda Pearson 

Correlation 

,220** ,270** ,224** ,122 ,010 

Signifikans  ,003 ,000 ,002 ,101 ,897 

N 182 182 182 182 182 
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Figur 10 Regression långsiktiga beslut och anställda 

 

Figuren visar svaret på den delfrågan om långsiktiga beslut som visade på det största 

sambandet med antal anställda. Det positiva sambandet förklaras genom lutningskoefficienten 

som är 0,14X samt att svaren är statistiskt signifikanta med över 99 procents säkerhet (se 

bilaga 2). R-squarevärdet visar att 7,3 procent av sambandet kan förklaras av den oberoende 

variabeln antal anställda. 

 

4.4.1 Vår tolkning av resultatet 

Resultatet visar att om ägarledda småföretag anställer en individ till så ökar användning av 

den externa redovisningen. Det starkaste sambandet finns mellan antal anställda och 

användandet av redovisningen till långsiktiga beslut. Vår tolkning är att tillväxt hos företag 

leder till mer omfattande verksamheter som gör att de behöver tänka mer långsiktigt. Mål och 

uppföljning samt daglig verksamhet visar också på statistisk signifikans, men har ett något 

svagare positivt samband. Sambandet tyder på att när antal anställda ökar så ökar även 

företagets användning av siffror, nyckeltal och budget. Förhandling med externa aktörer och 

utdelning/bonus/lön har inte uppnått signifikans samt att det visar på svaga samband.  
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4.5 Hypotes 4 

Det finns ett negativt samband mellan ägarnas egna användning av redovisningen och om 

man tar in extern redovisningshjälp. 

 
Tabell 5 Korrelation kontakt extern redovisningsaktör och användning 

 

 

I tabellen illusterars sambanden mellan ägarnas användning av den externa redovisning och 

den bakomliggande faktorn; kontakt med extern redovisningsaktör. Signifikansen visar att 

inget av svaren går att använda med någon statistik säkerhet över 65 procent. Pearsons 

korrelation visar på minimala samband. 

 

4.5.1 Vår tolkning av resultatet 

I tabellen kan vi utläsa att det inte finns något samband mellan ägarnas egna användning av 

redovisningen och vilken kontakt de har med extern redovisningsaktör. Eftersom vi uppnått 

signifikans på de andra hypoteserna som mäter ägarnas egna användning kan det tyda på att vi 

har lyckats mäta användningen men misslyckats med att mäta den bakomliggande faktorn; 

kontakt med extern redovisningsaktör. 

 

4.6 Hypotes 5 

Det finns ett positivt samband mellan ekonomisk utbildning och ägarnas egna användning 

av redovisningen. 

Tabell 6 Korrelation ekonomisk utbildning och användning 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ** 

I tabellen ovan illustreras när småföretagen använder sin externa redovisning i relation till den 

bakomliggande faktorn ekonomisk utbildning. Resultatet visar att svaren på frågan om daglig 

verksamhet är statistiskt signifikant med över 99 procents säkerhet. Svaren visar också att det 

 
Mål och 

uppföljning 

Långsiktig

a beslut 

Daglig 

verksamhet 

Förhandling med 

externa aktörer 

Utdelning/ 

bonus/lön 

Ekonomisk utbildning Pearson 

Correlation 

,096 ,055 ,215** ,065 -,151* 

Signifikans ,195 ,461 ,004 ,384 ,041 

N 182 182 182 182 182 
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har ett positivt samband med den bakomliggande faktorn på 0,215. Tabellen visar även att 

utdelning/bonus/lön och ekonomisk utbildning har ett negativt samband och är statistiskt 

signifikant med över 95 procents säkerhet.  

 

 

Figur 11 Regression daglig verksamhet och ekonomisk utbildning 

Figuren visar en linjär regressionsanalys på det användningsområde som uppnådde 

signifikans. Den räta linjens ekvation visar på att småföretagens användning av den externa 

redovisning i den dagliga verksamheten ökar med 0,34 när värdet på den ekonomiska 

utbildningen ökar. R-squarevärdet visar på att 4,6 procent av variationen i användningen kan 

förklaras med den oberoende variabeln ekonomisk utbildning.  

 

4.6.1 Vår tolkning av resultatet 

Resultatet som avser att svara på hypotes 5 har uppnått signifikanta samband mellan 

ekonomisk utbildning och att använda sin externa redovisning i sin dagliga verksamhet och 

vid beslut om utdelning/bonus/lön. Resterande frågor kan vi inte uttala oss om då vi inte 

uppnått signifikanta svar. Sambandet är starkast med daglig verksamhet och där anser vi att 

anledningen är att användningen av redovisningen på kort sikt är komplicerad och mindre 

allmänt vedertagen än vad den är på lång sikt. Resultatet visar även att ägare med lägre 

utbildning i större utsträckning använder sin redovisning för att ta beslut kring 

utdelning/bonus/lön.   
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5 Diskussion och besvarande av forskningsfråga 

Kapitlet börjar med en diskussion kring våra hypoteser och de resultat som vi tolkade 

föregående kapitel. Diskussionen kommer att vara till grund när vi sedan besvarar vår 

forskningsfråga. Slutligen kommer vi presentera förslag på ny forskning utifrån nya 

frågeställningar som har uppkommit i samband med vår forskning.  

 

5.1 Diskussion 

Vi är medvetna att eftersom vi har ett stort bortfall är det svårt att generalisera vårt urval till 

vår population. Däremot har vi fått bra spridning på antal anställda och vad ägarna har för 

utbildning så anser vi att det tyder på att urvalet är representativt för populationen. Det finns 

ett antal begrepp som kan innefatta subjektiva bedömningar och tolkningar från ägaren i 

enkäten. Vi har valt att diskutera dessa vidare under hypotes 1 och 2. Vår sammanlagda 

bedömning är att vi kan generalisera resultatet av studien men med ovan nämnda 

begränsningar.  

 

5.1.1 Småföretag använder redovisningen men anser att den är för komplicerad 

Sett till de insamlade svaren så gick resultatet emot våra förväntningar då ägarna har ansett sig 

ha en större användning och nytta av sin redovisning än vad vi förväntade oss. 

Ägarna anser att de har mycket användning av redovisningen men att den är för komplicerad i 

förhållande till nyttan. Det tolkar vi som att småföretagens externa redovisning inte är helt 

anpassad utefter småföretagens situation då hur komplicerad den är inte överensstämmer med 

användningen. Det tyder på att nyttan av redovisningen inte överstiger kostnaden. Lundqvist, 

Marton & Petterssons (2018) resonemang kring att redovisningen är alltför komplicerad och 

därför för dyr i förhållande till vilken nytta den bidrar med är därför relevant utifrån vårt 

resultat. Vi kan varken anta eller förkasta vår första hypotes då vi ser en skillnad för 

småföretagen men att skillnaden inte är tillräckligt övertygande. 

 

I hypotes 1 finns det framförallt två begrepp som innebär subjektiva bedömningar från ägarna, 

komplicerad och nytta. En ägares definition av vad som är komplicerad behöver inte stämma 

överens med vad andra definierar som komplicerat. Det betyder att svaren och resultatet kring 

frågan kan vara svåra att helt generalisera. Komplicerat var vårt sätt att mäta om ägarna anser 

att redovisningen är för byråkratisk och reglerad. Vi valde att formulera det som komplicerat 

för att använda oss av ett begrepp som är mer neutralt och mindre negativt laddat. Vi gjorde 

ett T-test för att säkerhetsställa svaren och det visar att 95 procent av svaren kommer att 



35 

 

befinna sig mellan 3,56 och 4,05 på frågan om de anser att redovisningen är för komplicerad 

för sitt företag. Ägarna har alltså liknande svar på frågan, däremot kan vi inte avgöra om det 

är för att de har samma åsikt eller olika definitioner på begreppet komplicerat. Vi anser att 

resultatet är relevant och visar att redovisningen är för komplicerad i förhållande till nyttan 

den bidrar med oavsett hur ägaren valt att tolka begreppet. 

 

I undersökningen valde vi att definiera nytta som nytta/värde för att underlätta tolkningen för 

ägaren. Problematiken kan istället ha blivit att begreppet blev för brett och att vissa ägare 

valde att utgå från nytta, andra från värde alternativt utifrån en kombination. De som valde att 

fokusera på begreppet nytta kan ha tolkat det som att redovisning uppfyller kraven och 

därmed bidrar. De som istället fokuserade på värdet tolkade det mer som att redovisningen 

skulle tillföra något för företaget. Vi är därför medvetna att svaren på frågan om nytta/värde 

kan vara svårare att generalisera till vår population. Trots att begreppen är svårdefinierade så 

säger vårt resultat något om att nyttan av redovisningen inte överensstämmer med hur 

komplicerad den är. 

 

Resultatet visar att de företagen med 8–10 anställda anser att hur komplicerad redovisningen 

är överensstämmer bättre med användning och nyttan den bidrar till än för de med färre 

anställda. Det tyder på att när företag växer så ökar det uppenbara behovet av att använda den 

externa redovisningen. Det sammanslagna medelvärdet av de tre frågorna ökar successivt med 

antalet anställda vilket tyder på att ju fler anställda man har desto mer användning har man av 

sin externa redovisning. Det stärker Blomqvists (2004) teori att regleringen av redovisning är 

en börda för småföretagen och att den delen av hypotes 1 stämmer. Även Lundqvist, Marton 

& Petterssons (2018) teori om att redovisningen är alltför komplicerad vilket leder till att 

kostnaden överstiger nyttan kan utifrån vårt resultat bekräftas. 

 

FAR:s generalsekreterare Dan Brännströms idé om en ny aktiebolagsform, AB light, skulle 

kunna vara något som minskar hur komplicerad redovisningen är för de allra minsta bolagen. 

Med den nya bolagsformen skulle nyttan kunna överensstämma bättre med hur komplicerad 

redovisningen är. Tanken med AB light överensstämmer med Hatt et al (2019) om att det 

rådande regelförhållandet inom redovisning är ett av de största hindren för ett växande 

företagsklimat. Vi kan bekräfta Lundqvist, Marton & Petterssons (2018) teori om att 

regleringen är alltför betungande och utifrån vårt resultat skulle AB light vara användbart för 

att underlätta redovisningen för företag med färre än 8 anställda. 
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Vårt resultat visar att de som har högre ekonomisk utbildning upplever inte att redovisningen 

är lika komplicerad. Vi tolkar det som att hypotesen överensstämmer bättre med de ägare som 

har låg eller ingen ekonomisk utbildning. Det tyder på att problematiken minskar med en 

högre nivå av ekonomisk utbildning som leder till en ökad förståelse och användning av 

redovisningen. Ökar man användningen och nyttan av den externa redovisningen för 

småföretag kan det få en positiv effekt på deras ekonomiska tillväxt. Det kan även leda till 

positiva samhälleliga effekter med ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen som följd.  

 

5.1.2 Redovisningen används främst i kontakt med myndigheter och långivare 

Utifrån vårt resultat om småföretagens intressenter blir vår tolkning att de främst använder sin 

redovisning i kontakt med myndigheter samt att även långivare är en väsentlig intressent. 

Tagesson och Öhman (2017) skriver att företag i första hand ska följa lagar och 

rekommendationer. Utifrån den teorin är det logiskt att småföretag utifrån vårt resultat 

använder sig av sin externa redovisning mest i kontakt med myndigheter. Edenhammar et als 

(2015) resonemang om att små ägarledda företag har myndigheter och långivare som 

huvudintressenter stämmer således även det överens med vårt resultat. Det överensstämmer 

med Blomkvists (2011) teori om agentmodellen att det riskerar att bli en konflikt för 

småföretagaren (agenten) och myndigheter och långivare (principaler). Småföretagen bär på 

kostnaden för redovisningen medan framförallt myndigheterna har användningen av den. På 

så sätt kan redovisningen bli en börda för småföretagen då de inte ser nyttan av den utan 

främst producerar den för andra. Lundqvist et al (2018) menar att försöken att förenkla 

redovisningen för att gynna småföretag inte har gett tillräcklig praktisk effekt och det stärks 

med vårt resultat. Det anser vi är argument för att småföretag upplever ett mindre behov att 

använda sin externa redovisning än större företag. Utifrån det kan vi anta hypotes 2 med 

tillägget att ägarna anser att redovisningen också är till för kontakt med långivare. 

 

Ägarna för de minsta företagen anser att redovisningen i stort sett bara används i kontakt med 

myndigheter. Användningen av redovisning i kontakt med långivare är klart minst för de 

företag där ägaren är den enda anställde. Utifrån vårt resultat kan Burns (2016) teori om att 

småföretagare inte nödvändigtvis drivs av att nå höga vinster och tillväxt appliceras på företag 

med en anställd som generellt inte har samma behov av externa finansiärer. För företag med 

2–7 anställda så anser sig ägarna till och med ha något mer användning av sin externa 

redovisning i kontakt med långivare än med myndigheter. Det tyder på att när småföretag vill 

växa så uppstår ett behov av extern finansiering för att möjliggöra tillväxt. En förklaring kan 
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vara att det är långivaren som eftersträvar redovisningsinformationen från ägaren. Vår 

tolkning är att ägarna framförallt anser sig ha användning av sin externa redovisning när 

motparten efterfrågar det. Ägaren har användning av redovisningen då den blir ett redskap för 

att få ta lån. Det är däremot svårt att utläsa om det är en aktiv handling av ägaren att använda 

sin redovisning eller om det bara är för långivaren kräver eller efterfrågar det. Edenhammar et 

al (2015) lyfter fram att det är myndigheter och långivare som ställer kraven på utformningen 

av småföretagens externa redovisning. Eftersom resultatet i vår undersökning säger att 

småföretagen främst har dessa två intressenter samt tycker att redovisningen är för 

komplicerad i förhållande till nyttan, så gör vi tolkningen att myndigheter och långivare bidrar 

till att göra redovisningen för komplicerad för småföretagen. Kraven från myndigheter och 

långivare grundar sig i regler och byråkrati vilket gör att småföretagare får svårare att se 

nyttan av sin redovisning och att den överensstämmer med kostnaden.   

 

Användningen av den externa redovisningen i kontakt med leverantörer, kunder och anställda 

är betydligt mindre jämfört med myndigheter och långivare. En förklaring till det är att dessa 

tre intressenter inte kräver redovisningsinformation från småföretagen i samma utsträckning 

och därför blir den inte ett lika uppenbart användningsområde. Det tyder på att det finns 

relevans i det Frostenson (2015) säger om att mindre företag skiljer sig från större företag när 

det gäller att tolka deras roll gentemot intressenter. För större företag är den klassiska 

intressentmodellen mer relevant eftersom flera intressenter spelar en viktig roll. De minsta 

företagen använder sig främst av redovisningen i kontakt med myndigheter och långivare. 

Däremot ser vi även här att något händer med företagen när de når 8–10 anställda. 

Användningen av redovisningen i kontakt med leverantörer, kunder och anställda ökar då men 

är fortfarande liten i förhållande till myndigheter och långivare. Det tyder på att när företag 

kommer upp till 8–10 anställda så börjar de gå mot en mer utvecklad intressentmodell. När 

företag blir större så behövs den externa redovisningen i kontakt med fler intressenter. Större 

företag kommer i kontakt med större kunder och leverantör och det blir högre krav för att man 

ska göra affärer sinsemellan. Kraven kan då innefatta den externa redovisningen som kan 

användas för att till exempel visa upp bra nyckeltal i förhandling med en leverantör. 

 

Användning av den externa redovisning är ett begrepp som lämnar ett stort tolkningsutrymme 

för respondenten. Man kan argumentera för att alla ägare borde svarat instämmer helt på 

frågan om myndigheter då det är lagstadgat för aktiebolag att lämna in årsredovisning till 

skattemyndigheten. Vår tanke med användning av redovisning i förhållande till 
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intressentmodellen var att få fram om företagen själva upplever sig ha användning av sin 

redovisning i kontakt med en extern intressent. Att företag använder sin redovisning i kontakt 

med myndigheter är uppenbart då det är ett lagstadgat krav. Att ägarna däremot ska anse sig 

ha användning av sin redovisning i samma situation är inte lika självklart. Vår ambition var 

att få fram ägarnas åsikter om huruvida de har användning av sin externa redovisning i möte 

med olika intressenter och vad det finns för skillnader mellan de olika intressenterna. Att 

svaret på delfrågan om myndigheter inte ligger närmare 6,0 tyder på att vi har lyckats få svar 

på det vi efterfrågat. Det förstärks genom T-testet för intressenterna som visar att 95 procent 

av svaren för myndigheterna kommer att befinna sig mellan 3,92 och 4,43. Vi kan dock inte 

uttala oss om anledningen till det, trots att respondenterna har svarat liknande så kan de haft 

olika uppfattningar om vad användningen innebär. 

 

5.1.3 Användningen av redovisningen ökar när antalet anställda ökar 

Resultatet visar att användningen av den externa redovisningen ökar när antalet anställda 

ökar. Det stärker Blomkvists (2011) tanke om att när ägarledda småföretag växer så ökar 

deras användning av den externa redovisningen. Den linjära regressionsanalysen stärker 

Blomkvists antagande och visar på ett samband mellan antal anställda och det sammanlagda 

medelvärdet på användningen av redovisningen. Vårt resultat visar endast att det finns 

samband med tre av de användningsområden vi mätt; långsiktiga beslut, dagliga 

verksamheten samt mål och uppföljning. Det leder till att vi kan anta vår tredje hypotes för 

dessa tre användningsområdena. De tre områdena där hypotesen accepteras är kopplade till 

siffror och nyckeltal, det anser vi tyder på att när antal anställda i ett företag ökar så blir 

behovet av att styra och följa upp verksamheten med hjälp av redovisningen tydligare. 

 

Sambandet är starkast vid långsiktiga beslut och det tolkar vi som att när företag växer så 

investerar de till exempel i ny personal, nya produkter eller i nya marknader, vilket ökar 

behovet för långsiktig planering. De allra minsta företagen som inte prioriterar tillväxt, kan ha 

en verksamhet som är likadan från år till år och därav involverar färre aktörer. Således blir 

deras behov av förändring och långsiktiga beslut inte lika centralt i hur de styr sin verksamhet. 

Kullvéns (2015) teori om att budgetering blir ett redskap där man ställer krav på medarbetarna 

tolkar vi utifrån vårt resultat om mål och uppföljning som att behovet och användningen av 

siffror internt i företaget ökar när antalet anställda blir fler. Att användningen av 

redovisningen även ökar i den dagliga verksamheten tolkar vi som att när ett företag växer så 
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blir verksamheten mer omfattande. Ägaren får då svårare att ha kontroll på hela verksamhet 

och behovet av att använda redovisning ökar även på kort sikt. 

 

Martons (2013) teori om att företag som vill växa kan använda sig av sin externa redovisning 

för att ge information till externa aktörer har vi inte lyckats mäta i denna hypotes eftersom 

frågan om externa aktörer inte uppnått signifikans. Vi kan däremot genom svaren till hypotes 

2 se att ägarledda småföretag anser sig ha mer användning av redovisningen till samtliga sina 

intressenter ju fler anställda de har. Det vi främst ser är att när företag växer genom att 

anställda ökar så är det främst deras användning av sin externa redovisning i kontakt med 

långivare som ökar. 

 

Resultatet stärker Dan Brännströms idé om att de allra minsta företagen har ett behov av en ny 

aktiebolagsform med förenklade och mer anpassade redovisningsregler. Vi ser att nyttan av 

redovisningen behöver öka i förhållande till kostnaden oavsett antal anställda men att 

problemet blir större ju mindre anställda ett företag har. Det stärker Lundqvist, Marton & 

Petterssons (2018) teori om att de krav som regleringen ställer på redovisningen bör utformas 

så att inte kostnaden ska överstiga nyttan av informationen. Genom förenklade 

redovisningsregler kan det framförallt för de minsta företagen bidra till att nyttan 

överensstämmer med kostnad av redovisningen.  

 

5.1.4 Inget samband mellan användningen och kontakt med extern redovisningsaktör 

Utifrån vårt resultat så förkastar vi hypotes 4 eftersom den inte är signifikant och att 

sambandet är minimalt. Eftersom vår tolkning är att vi har misslyckats med att mäta kontakten 

med extern redovisningshjälp så vet vi inte om hypotesen skulle kunna antas med fler frågor 

och annorlunda formuleringar. Eftersom ägarna har olika ekonomiska bakgrunder och 

kunskapsnivå så kan vissa av de blandat ihop redovisningsaktör och revisor. Vår 

sammanlagda bedömning är att vi hade fått fram ett bättre resultat om vi tydligare hade 

formulerat vad vi menade med extern redovisningsaktör i enkätfrågan.  

 

Enligt Edgren & Skärvad (2010) så använder småföretag extern redovisningshjälp när man 

anser att kompetensen är lägre inom företaget och hellre fokuserar på kärnverksamheten. Det 

är ingenting vi kan bekräfta utifrån vårt resultat. Van Welee (2005) tar upp att när företag 

anlitar extern redovisningshjälp riskerar de att förlora den interna kunskapen samt förlora 

kontrollen över den externa redovisningen. Det kan vi inte heller bekräfta med vårt resultat. 
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Om företag sköter sin redovisning själva kan det tyda på att de ser ett tydligt värde med den 

trots att vårt resultat inte bekräftar det. 

 

5.1.5 Användningen av redovisning ökar vid ekonomisk utbildning 

Hypotes 5 kan utifrån vårt resultat endast antas gällande den dagliga verksamheten. Carraher 

& Van Aukens (2013) teori om att nivån på användningen av redovisningen går att koppla till 

utbildningsnivån kan vi således bekräfta gällande den dagliga verksamheten. Vi anser att 

utbildningsnivån och den ekonomiska kunskapen är en faktor som avgör huruvida ägarna kan 

se användning av redovisningen även på kort sikt. Vår tolkning är att om ägarna har låg eller 

saknar ekonomisk utbildning så förlorar företaget en stor del av redovisningens 

användningsområde eftersom man använder den mindre på kort sikt. Det styrker Blomkvists 

(2011) teori om att företagsledare med låg utbildningsnivå använder sig av förhållandevis lite 

extern redovisning. Utifrån vårt resultat går det bara att applicera på kort sikt. Resultatet tyder 

på att ägare med ekonomisk utbildning själva mer aktivt väljer att använda sin redovisning. 

Vi tolkar det som att de inte bara använder sin redovisning när motparten kräver eller 

efterfrågar det. 

 

Vårt resultat går att applicera på Kahnermans (2011) teori om att det mänskliga 

beslutfattandet tillåts domineras av intuition och magkänsla istället för mer medvetna och 

organisatoriska inslag. En högre nivå på ekonomisk utbildning innebär att beslutsfattandet på 

kort sikt övergår mer till medvetna och organisatoriska inslag med extern redovisning som 

beslutsgrund. Ägare utan ekonomisk utbildning låter i högre utsträckning intuition och 

magkänsla ligga till grund för beslut i den dagliga verksamheten. Det tyder på att ekonomisk 

utbildning ökar det rationella beslutsfattandet för ägare till småföretag.  

 

Det negativa sambandet mellan ekonomisk utbildning och användning av redovisningen vid 

beslut om utdelning/bonus/lön går emot vår hypotes. Vårt antagande var att ekonomisk 

utbildning skulle leda till mer medvetna beslut kring finansiella incitament. De med lägre 

ekonomisk utbildning skulle i större utsträckning grunda besluten på annan erfarenhet och 

inte utifrån redovisningen. Utifrån vårt resultat framgår det istället att småföretagare med 

lägre ekonomisk utbildning använder sin redovisning mer när man beslutar om finansiella 

incitament. 
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5.2 Situationsanpassad redovisning för småföretag  

Ägarledda småföretag använder den externa redovisningen men anser att den är för 

komplicerad i förhållande till nyttan den bidrar med. Småföretag använder den externa 

redovisningen framförallt när motparter kräver eller efterfrågar den, vilket betyder att de 

använder den främst i kontakt med myndigheter och långivare. Småföretagare med 

ekonomisk utbildning använder sin externa redovisning mer på kort sikt samt att de anser att 

den är mindre komplicerad och således överensstämmer bättre med nyttan den bidrar med. 

 

Användningen av den externa redovisningen ökar successivt med antalet anställda i företag. 

När företag kommer upp i 8–10 anställda ser vi att verksamheten blir mer omfattande och 

redovisningen får större betydelse. Hur komplicerad redovisningen är överensstämmer då 

bättre med nyttan den bidrar med. Samtidigt använder småföretagen den externa 

redovisningen gentemot sina intressenter i större omfattning. Det tyder på att när företag når 

8–10 anställda så anser ägaren att behovet av vidare ekonomisk kunskap uppstår. Ägaren 

anställer då en ekonom som ansvarar för administration samt ekonomi och på så sätt får 

företaget mer användning av sin externa redovisning. 

 

Jämför man med den frivilliga revisionsplikten så går den gränsen vid tre anställda. Det 

betyder att de företag som har 4–7 anställda tvingas ha en revisor som granskar den externa 

redovisningen trots att verksamheten fortfarande är mindre omfattande. Företag med färre än 

åtta anställda följer dessutom samma regler och kriterier i K2 för sin redovisning som företag 

med upp till 50 anställda. Det betyder att redovisningen är för byråkratisk för de mindre 

omfattande företagen. Med detta som grund borde den frivilliga revisionsplikten innefatta 

småföretag med upp till sju anställda. För att hur komplicerad och dyr redovisningen är ska 

överensstämma bättre med nyttan den bidrar med så bör man i ännu högre utsträckning 

förenkla redovisningsreglerna för småföretag med färre än åtta anställda. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Efter vår forskning har det framkommit nya frågetecken som skulle vara av intresse att forska 

vidare kring. Genomgående i vår studie framgår det att småföretag främst använder sin 

redovisning när motparten efterfrågar det. Därför kan en studie som inriktar sig på om det 

finns ett behov för småföretag att öka användningen av redovisningen vara intressant. Studien 

kan då genomföras med ett kvalitativt tillvägagångssätt där man intervjuar småföretagare för 
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att skapa djupare förståelse. Studien kan då även innefatta hur man skulle kunna få ägare att 

själva aktivt använda sin redovisning mer. 

  

Eftersom vi inte lyckades mäta om det fanns något samband mellan användningen av 

redovisningen och vilken kontakt företag har med extern redovisningsaktör så är det 

fortfarande en intressant fråga att undersöka. En smalare studie som inriktar sig på relationen 

mellan småföretagare och externa redovisningsaktörer kan ge ett bättre resultat och förståelse. 

På så sätt kan man se om relation bidrar till att öka småföretagens egna aktiva användning av 

den externa redovisningen. Alternativt är det så att effekten av relationen istället blir att 

småföretagen gör som den externa redovisningsaktören säger utan att de förstår eller 

reflekterar kring sin redovisning.   
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Bilaga 1 Enkätundersökning
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Bilaga 2 Statistiska tabeller 

 

Antal anställda/användningen/komplicerad 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,202a ,041 ,036 1,000478446221

188 

a. Predictors: (Constant), Anställda 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: totalt medelvärde på användningen av redovisningen  

 

 

 

 

        Anställda/användningen av redovisningen  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,214a ,046 ,041 1,28215517010

6778 

a. Predictors: (Constant), Anställda 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,574 ,179  19,933 ,000 

Anställda ,094 ,032 ,214 2,941 ,004 

a. Dependent Variable: Användning av redovisning 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,118 ,140  29,481 ,000 

Anställda ,070 ,025 ,202 2,774 ,006 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,270a ,073 ,068 1,510 

a. Predictors: (Constant), Anställda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,766 ,211  17,833 ,000 

Anställda ,142 ,038 ,270 3,759 ,000 

a. Dependent Variable: Långsiktiga beslut 

 

 

 

Ekonomisk utbildning/daglig verksamhet 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,215a ,046 ,041 1,672 

a. Predictors: (Constant), Ekonomisk utbildning 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,115 ,175  17,825 ,000 

Ekonomisk utbildning ,341 ,116 ,215 2,947 ,004 

a. Dependent Variable: Dagliga verksamhet 

 


