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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Per Nordström för all den hjälp, stöttning 
och vägledning vi fått under uppsatsens gång. Tack! 
 
Vi vill också tacka Sten Ahlberg på Sveriges Åkeriföretag Norr för den hjälp vi fått att 
komma i kontakt med åkeriföretagen. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka alla redovisningskonsulter samt åkarna som 
vänligen ställt upp och gjort uppsatsen möjlig. Utan respondenter till intervjuerna hade vi 
inte kunnat utföra denna studie.  
 
Dessa personer ovan har varit värda mycket för oss under uppsatsens gång. Trots den 
hjälp och rådgivning vi fått från dessa personer så är det vi som är ansvariga för allt som 
står i uppsatsen. Det är även viktigt att komma ihåg att det även är vi som är ansvariga för 
uppsatsens eventuella fel och brister.   



Sammanfattning 
 
Som hjälp för att upprätta redovisningen köper många småföretagare redovisningstjänster 
från redovisare. Utifrån kontakt med en revisor har vi givits bilden att småföretagaren 
generellt ser redovisningen som ett lagstadgat måste och en onödig kostnad. Anledningen 
tros vara att företagaren inte förstår vad redovisningen ska användas till. Genom detta 
fick vi idén att vi undersöka; hur redovisningsinformationen som köps från 
redovisningskonsulter kan användas för att förbättra företagets ekonomiska ställning? 
Samt hur redovisningsinformationen ska förmedlas från konsulten till företagaren på ett 
så effektivt sätt som möjligt? 
 
För att undersöka detta har vi gjort en intervjustudie där vi intervjuat fem 
redovisningskonsulter för att se; hur redovisningsinformationen kan användas? samt hur 
de väljer att paketera informationen? För att få en bild hur företagaren uppfattar den 
köpta redovisningsinformationen har vi även intervjuat tre åkeriföretagare.   
 
Slutsatser vi kommit fram till i undersökningen är att företagarna har en vilja att använda 
redovisningsinformationen i så stor utsträckning som möjligt, men för att kunna göra det 
behöver de stöd från redovisningskonsulten i form av utbildning samt att 
redovisningsinformationen paketeras på ett särskilt sätt.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel introduceras läsaren till bakgrunden för det ämne vi valt att undersöka. 
Bakgrunden leder sedan fram till en problemformulering och ett syfte för uppsatsen. I 
avslutandet av kapitlet redogör vi för begreppsförklarningar och de avgränsningar och 
begränsningar vi valt att göra i studien.  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Redovisning är ett fenomen som har gamla anor som till och med fanns före Kristus 
födelse, då framförallt i form av minnesanteckningar1. Utvecklingen av företagen har 
även medfört en utveckling av redovisningen. Det som kvarstår är dock redovisningens 
syfte, nämligen att kartlägga företagets ekonomiska händelser, ett 
informationsinsamlande som kan vara till värde för intressenter både inom och utanför 
företaget2. 
 
En fråga kan då vara: Hur ska informationen sammanställas för att vara till nytta för 
företagen och hur ska denna utformas för att intressenter utanför företaget ska kunna 
använda den?   
 
Som hjälp för att upprätta redovisningen köper många småföretagare redovisningstjänster 
från konsulter. Anledningen till detta kan exempelvis vara att redovisningen är för 
tidskrävande eller att, vad Keasey med flera menar, det saknas kompetens inom 
småföretagen att upprätta en egen redovisning3. En reflektion är att om det saknas 
kompetens inom företaget för att upprätta en redovisning, finns det då kompetens att 
använda redovisningen företaget väljer att köpa? Redovisningens syfte är att samla 
information som kan vara av värde för intressenter inom och utanför företaget, om 
informationen inte används inom företaget har företagaren kanske ingen nytta av den.  
 
En revisor som vi pratade med före vi påbörjade vår uppsats tyckte att det var synd att 
många småföretagare endast såg redovisningen som ett lagstadgat måste. Revisorn 
menade att redovisningskonsulterna lägger ned hårt arbete på redovisningen och att den 
enda reaktion de får från de flesta företagare är att dessa vid några enstaka tillfällen varje 
år kommer till kontoret för att underteckna dokumenten.  Företagaren brukar även ta med 
sig en kopia som de arkiverar i någon byrålåda och där får kopian ligga. Med anledning 
av revisorns skeptism fick vi författare idén om att vi kunde undersöka hur 
redovisningsinformationen som köps från konsulter kan användas i företaget.  
 

                                                 
1 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och – praxis, (Malmö: Liber AB 2003), s.13 
2 Weygandt, J., Kieso, D. & Kimmel, P Accounting Principles (John Wiley & Sons, Inc.: USA, 2005, 7th 
edition), s.4   
3 K. Keasey., R. Watson & P. Wynarczyk. The small Company Audit Qualification: A Preliminary 
Investigation. Accounting and Business Research, Vol. 18. Nr. 72. 1988. Sid. 324 
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När vi spekulerade i hur en redovisning skulle kunna användas av företagaren kom vi 
även in på ämnet hur informationen kommuniceras mellan konsulten och företagaren. 
Grunden för att företagaren ska kunna använda sig av redovisningsinformationen måste 
vara att företagaren förstår vad som står i redovisningen. Här anser vi att det ligger i både 
konsultens och företagarens intresse att ta fram ett fungerande informationssystem för hur 
redovisningen kommuniceras. Genom detta skulle konsulten känna att dennes 
arbetsinsats skulle vara till större nytta samtidigt som företagaren skulle känna att de 
betalade för att få information som de kan använda i företaget.        
 

1.2 Problemformulering 
 
Våra frågeställningar till denna studie lyder: 
 

• Hur kan K2 företag använda redovisningsinformation köpt från 
redovisningskonsulten för att förbättra företagets ekonomiska ställning? 

 
Samt, 
 
• Hur ska redovisningsinformationen förmedlas från konsulten till företagaren på 

ett så effektivt sätt som möjligt?     
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att redogöra för hur redovisningsinformationen som K2 företag 
köper från en redovisnings/revisionsbyrå kan användas för att förbättra företagets 
ekonomiska ställning. Syftet är också att undersöka hur informationen på bästa sätt kan 
förmedlas från konsult till företagare. För att kunna redogöra för detta har vi valt att 
genomföra en kvalitativ undersökning på redovisningskonsulter och åkerier i 
Umeåregionen. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
K2 företag har ofta ingen egen ekonomipersonal utan köper oftast dessa tjänster från 
redovisnings/revisionsbyråer. På grund av detta har vi valt att avgränsa vår studie till att 
endast omfatta K2 företag eftersom att vi är intresserade av hur dessa företag använder 
den redovisningsinformation de erhåller från redovisnings/revisionsbyrån.  
 
Vi väljer i vår studie att inte ta med de minsta företagen (K1) eftersom vi anser de ofta 
inte har en tillräckligt utvecklad organisation för att kunna arbeta och förstå 
ekonomistyrning. Vidare har vi också valt att välja bort de största företagen (K3 och K4) 
eftersom de ofta har en större ekonomiavdelning med bred kompetens vilken sköter den 
interna ekonomin i företagen. Vi anser därför att de har den ekonomiska kompetensen 
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inom företagen som krävs för att ta ekonomiska beslut och hamnar därför utanför vår 
målgrupp. 
 

1.5 Begränsningar 
 
Vår studie har vi valt att begränsa till att endast behandla K2 företag belägna i 
Umeåregionen. Vi har valt att endast intervjua företag i Umeå och det beror främst på 
tillgängligheten. Vi begränsar även studien till att omfatta endast en bransch, 
åkeribranschen, detta har vi gjort på grund av vår nyfikenhet för vilken ekonomisk 
information just denna bransch är i behov av. Vi hoppas att detta kommer att ge vår 
studie en ytterligare tyngd genom att endast rikta in oss på en specifik bransch.  
 

1.6 Disposition 
 
Studien börjar med ett inledande kapitel och sedan följer en genomgång av den teoretiska 
metoden som redogör för hur vi har gått tillväga då vi skrivit den teoretiska 
referensramen som ligger till grund för studien. Därefter beskriver vi vår praktiska metod, 
det vill säga hur vi har gått tillväga för att komma fram till empirikapitlet. I nästa steg 
försöker vi sammanbinda teorin med empirin i en analys och det avslutas sedan i en 
slutdiskussion. Genom uppsatsen försöker vi dela upp teoriavsnittet samt empirin på ett 
antal delområden, ekonomistyrning, redovisning och kommunikation, dessa delområden 
är desamma i båda kapitlen. Vi gör detta för att göra det mer överskådligt och underlätta 
för läsaren. I analysen återfinns dock inte de vanliga återkommande delområdena 
eftersom det skulle bli för stora områden att analysera. Vi avslutar uppsatsen med en 
slutdiskussion och ett antal slutsatser. Vid uppsatsens avslut återfinns även ett kapitel om 
sanningskriterier för hela vår studie.  
 

1.7 Begreppsförklaringar 
 
K1 företag: Enskild näringsidkare med en omsättning under tre miljoner som valt att 
upprätta förenklat årsbokslut.4 
K2 företag: Företag som under de två senaste räkenskapsåren uppfyller max ett av 
kriterierna: mer än 50 anställda, balansomslutning över 25 miljoner och en 
nettoomsättning över 50 miljoner.5 
K3 och K4 företag: Företag som uppfyller kriterierna för större företag. Noterat företag 
eller företag som under de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än två något av de 
tre kriterierna: mer än 50 anställda, balansomslutning över 25 miljoner eller en 
nettoomsättning över 50 miljoner.6   

                                                 
4 6 kap. 3§. BFL 
5 Regeringens proposition 2005/06:116 
6 ibid 
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2. Teoretisk metod 
 
I den teoretiska metoden beskriver vi vilket vetenskapligt tillvägagångssätt och vilken 
metod vi kommer att använda oss av vid utformningen av den teoretiska referensramen. 
Vi behandlar även insamlingen av sekundärdata från de sekundära källorna samt 
källkritik på dessa. 
 

2.1 Ämnesval 
 
Redan när vi visste att vi skulle skriva vår kandidatuppsats så var ämnet för oss självklart. 
Eftersom vi båda är intresserade av redovisning så var valet av ämnesområde inte svårt. 
Vi ville utveckla våra tidigare kunskaper från kurser vi läst om redovisning och därför låg 
inte heller ämnesvalet långt bort.  
 
Vid valet av ämne var ett kriterium att det skulle vara ett aktuellt problem. För att kunna 
identifiera ett aktuellt och relevant problem så hörde vi oss för med kunniga personer 
inom revision och redovisning. Vi samspråkade med en revisor som ansåg att ett relevant 
ämne skulle vara att undersöka hur deras kunder kan använda redovisningen som stöd för 
att styra deras löpande verksamhet. Detta är ett viktigt ämne både för 
redovisningsbranschen och för småföretagare. Om småföretagare skulle ha bättre vetskap 
om hur de kan använda redovisningsinformationen de får, skulle de på ett bättre sätt leda 
sina företag i ekonomiska frågor och på så sätt efterfråga redovisning i större 
utsträckning.  
 

2.2 Förförståelse 
 
Det är viktigt att läsarna till denna uppsats tar i beaktande vilken förförståelse vi 
författare besitter eftersom detta kan komma att påverka våra tolkningar i 
undersökningen. Därför vill vi beskriva vilken förförståelse vi har redan i början av denna 
uppsats. Denna uppfattning vi har kan innefatta väldigt mycket men vi tänker enbart 
beakta det vi anser har betydelse för denna studie. Vi vill beskriva vår förförståelse i den 
teoretiska kännedomen och även i vår praktiska kännedom.   
 
Vår teoretiska förförståelse inom ämnet är begränsad till våra tidigare lästa kurser inom 
företagsekonomi som vi läst på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Det är 
denna teoretiska kunskap vi anser är relevant för vår förförståelse och det är viktigt att ta i 
beaktning för läsaren av vår studie. 
 
Vår praktiska förförståelse är även den väldigt liten. Ingen av oss har arbetat med 
redovisning eller ekonomistyrning vid ett K2 företag eller något annat företag så därför 
har vi ingen praktisk förförståelse inom området. En av uppsatsskrivarna sitter som 
revisor för en av Umeåregionens partiföreningar och även som vice revisor för ett av 



 

 Emelie Edlund & Patrick Wallgren 8  

Skellefteås ungdomsförbund och därför besitter en av oss viss förkunskap om hur en 
revisor arbetar i en liten förening. Vi är förstådda med att denna kunskap inte kan  
jämföras med en auktoriserad eller godkänd revisors arbetsuppgifter, eftersom en av 
författarna till studien endast handlar som lekman i sin roll som revisor. Då vi läste C-
kursen i redovisning så hade två revisorer från en redovisningsfirma ett case med 
studenterna och i caset fick vi prova att lösa en redovisningsuppgift. Eftersom vi är 
intresserade av att i framtiden jobba som revisorer, har vi under företagsdagar och vid 
andra tillfällen tagit kontakt med revisorer för att få en inblick hur de arbetar. Detta är det 
närmaste vi kommit revisionsbranschen i praktiken. Utifrån detta tycker vi att vår 
praktiska förförståelse är minimal inom studiens område.  
 
Den förförståelse vi besitter kan komma att påverka oss i utvecklingen av vår studie och 
det har framförallt påverkar oss i vårt ämnesval. I vilken omfattning vår förförståelse 
kommer att påverka oss lämnar vi åt läsaren att avgöra.  
 

2.3 Kunskapssyn 
 
”Med ”hermeneutik” avses en vetenskapsteoretisk inriktning, vilken har sin hemort inom 

humanvetenskapen (Geisteswissenschaft) och avgränsar sitt användningsområde från 
naturvetenskapen (Naturwissenschaft) och vars metod och forskningsmål innefattar en 
tolkning av texter och textliknande dokument genom en dialektisk process i avsikt att nå 

en så djup förståelse som möjligt av dokumentens innebörd och mening.”7 
 
 

Eftersom vi ska försöka att tolka och förstå problemet som ligger till grund för uppsatsen 
anser vi att det leder till att vi har en hermeneutisk kunskapssyn8. En allmän definition av 
begreppet hermeneutik är en tolkningskonst av olika texttyper9. Vår studie syftar till att 
tolka och förstå hur K2 företag inom åkeribranschen kan använda sig av den 
redovisningsinformation de erhåller av redovisningskonsulterna. På grund av det vi 
skrivit ovan anser vi att detta styrker oss i att använda denna kunskapssyn.  
 
De val varje individ väljer att göra, kommer att påverkas av individens tidigare 
erfarenheter som erhållits under livets gång. Hur omvärlden uppfattas hos varje människa 
påverkas också av olika erfarenheter. På grund av detta anser vi att verkligheten har 
inslag av subjektivitet och är inte jämt är helt objektiv. Eftersom vi är medvetna om att 
våra tidigare kunskaper och erfarenheter kan komma att påverka resultatet i vår forskning 
så anser vi att den mest lämpade kunskapssynen att använda är en hermeneutisk 
kunskapssyn i vår studie. Det läsaren av denna studie bör vara införstådd i är att vår 
slutsats kommer att innehålla egna värderingar och tolkningar, därför kommer 
slutsatserna inte vara helt objektiva. Det är viktigt att läsaren har detta i åtanke vid 
läsningen av studien. 
 
                                                 
7 Åkerberg H,  Hermeneutik och pedagogisk psykologi (Stockholm, 1986), s.18 
8 Widerberg, K, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 26 
9 Åkerberg H,  Hermeneutik och pedagogisk psykologi (Stockholm, 1986), s. 18   
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Våra respondenter i intervjuerna kommer även de ha olika erfarenheter från livet och 
beroende på hur de tolkar våra intervjufrågor så kommer vi även få olika svar. Därför är 
det resultat vi kommer fram till endast applicerbart i denna studie och kan inte 
generaliseras eller överföras på någon annan studie än denna. Våra tidigare erfarenheter 
och kunskaper kan vi inte få att försvinna från våra sinnen, det är omöjligt. Detta är vi väl 
medvetna om och kommer därför under studiens gång att försöka bortse från de tidigare 
erfarenheterna vi har, så gott vi kan, för att inte påverka studien i för hög utsträckning.  
 
Hermeneutiken menar att helhetsbilderna ska brytas ned i mindre delar och efter det ska 
forskarna detaljundersöka dessa delar separat för att sedan bygga ihop det till en helhet 
igen10. Vår förförståelse kommer att ha påverkan på vår förståelse för helheten vid 
intervjutillfällena. Vi kommer att dela upp helheten vi ser i vårt problem i olika delar och 
sedan undersöka varje specifik del var för sig. Efter detta kommer vi att sätta samman 
dessa delar som vi har detaljundersökt för att försöka se en helhet.  
 

2.4 Perspektivval 
 
Det är viktigt att författare till en studie beslutar om vilket perspektiv studien ska ha. Det 
är även viktigt att det perspektiv vi väljer bibehålls genom hela studien. I en studie är det 
som forskare lätt att se på problemet ur ett perspektiv som ligger nära forskarens eget 
intresse.11  I vårt fall skulle det kunna bli redovisningskonsulternas eftersom att det är 
något vi skulle kunna tänka oss att arbeta med i framtiden. 
 
För att undersöka hur redovisningsinformation kan användas i ett åkeri har vi valt att utgå 
från redovisningskonsulternas perspektiv. Detta val av perspektiv blir naturligt då det är 
just dessa som tagit fram informationen och därför även har bäst kunskap för hur den kan 
användas. De är även utbildade inom redovisning och kan därför området bra.  Genom att 
vi väljer att använda oss av detta perspektiv så kommer vi att få en inblick i hur en 
redovisningskonsult arbetar. Det är även en bidragande faktor till perspektivval eftersom 
vi gärna ser oss själva arbeta med dessa uppgifter inom några år. 
 
För att få en korrekt bild av hur redovisningsinformationen används har vi även valt att ta 
med intressenterna och i detta fall är det K2 företag inom åkeribranschen. Där vill vi 
undersöka hur dessa företag använder den information vilken redovisningskonsulterna 
tillhandahåller.  
 
Vi tror och hoppas att K2 företag inom åkeribranschen kommer att ha nytta av denna 
studie och att de kan få svar på hur redovisningsinformationen på bästa sätt ska användas 
i företaget.  
 
Vår studies perspektiv är redovisningskonsulternas och vi använder endast åkerierna för 
att bekräfta/kontrollera det redovisningskonsulterna säger.   
 
                                                 
10 Åkerberg H,  Hermeneutik och pedagogisk psykologi (Stockholm, 1986), s. 20f 
11 Eliasson, R, Forskningsetik och perspektivval (Lund: Studentlitteratur, 1995), s. 27ff 
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2.5 Angreppssätt 
 
Efter att vi valt vårt ämne, att undersöka hur redovisningsinformationen kan användas i 
åkerinäringen, började vi leta litteratur och vetenskapliga artiklar för att läsa in oss på 
ämnet. Detta gav oss även större förståelse för vårt problem. Utifrån vår 
problemformulering och från vår insamlade teori började vi utforma vår empiriska 
undersökning.   
 
Tillvägagångssättet vi använt oss av i forskningen, där vi utgår ifrån teori för att sedan 
empiriskt prova dessa teoretiska antaganden, är vad som kallas ett deduktivt 
tillvägagångssätt. Det är viktigt att den empiriska undersökningen utgår ifrån teori 
eftersom att den annars saknar tyngd och endast kan ses som en spekulation.12 I nästa steg 
förenar vi vår empiriska undersökning med det teoretiska underlaget, vilket ger oss 
förståelse för hur redovisningsinformationen kan användas inom åkeribranschen.  
 
Under vår arbetsgång med studien har vi uppmärksammat nya teorier genom svar från 
våra intervjupersoner. Några av dessa svar har vi förbisett medan andra varit så 
intressanta att de tagits med. För att få vetenskaplig grund för dessa extra svar har vi gått 
tillbaka och utvidgat vår teori.    
 

2.6 Metodval 
 
Eftersom en kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens egenskaper eller 
karaktär så har vi författare valt oss att använda oss av denna metod.13 Detta har vi gjort 
för att det är på detta sätt vi anser oss få fram den viktigaste informationen av våra 
respondenter. Vi valde den kvalitativa metoden utifrån vår problemformulering. Det är 
viktigt att vi kan se problemet både från redovisningskonsulterna sida, men även utifrån 
småföretagarna som i detta fall är K2 företagen. Eftersom vi försöker att få ytterligare 
information och lära oss hur redovisningsinformationen kan bidra till K2 företagens 
ekonomistyrning så har vi valt att använda oss av respondenter från båda sidor för att få 
ett ytterligare djup i vår studie.  
 
Vi kommer att använda oss av intervjuer eftersom vi vill försöka uppnå den förståelse 
som krävs för att få svar på vårt problem om hur redovisningsinformationen kan 
användas som ekonomistyrningsinstrument hos K2 företag. Då vi använder oss av 
intervjuer hoppas vi att kunna upptäcka en del relevant information som vi inte varit 
medvetna om innan. Vi önskar även att få mer djupgående och ingående svar från 
respondenterna och få ta del av deras erfarenhet av att använda 
redovisningsinformationen. Ifall vi hade valt en kvantitativ forskning hade detta varit 
svårt att nå eftersom den syftar mer till att söka efter problemets förekomst eller 
frekvens14. Det djupet vi hoppas på att få genom denna kvalitativa forskning kan aldrig 

                                                 
12 Johannessen, A. & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber AB) s. 35f 
13 Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 15 
14 Ibid, 2002 s. 15 
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en kvantitativ forskning ge oss. Den kvantitativa forskningen skulle endast ge oss en bred 
undersökning eftersom den saknar djupet som kan fås av att använda en kvalitativ metod. 
På grund av detta var valet av kvalitativ forskningsmetod självklart för oss.  
 

2.7 Sekundära källor 
 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att samla in den teori som ligger till 
grund för den teoretiska referensramen. Data och information som finns samlat om ett 
visst fenomen, men som inte är primärt insamlat för den egna studien, kallas 
sekundärdata15. 
  

2.7.1 Insamling av litteratur 
Vi anser att det är viktigt att redovisa den information som har använts i denna studie. 
Det finns redan en hel del insamlad information om detta ämnesområde och den 
informationen har hjälpt oss genom vår studie. Det skulle ta alldeles för lång tid för oss 
att samla in denna information själv som uppsatsen bygger på och den tiden har vi tyvärr 
inte. Den största delen av litteratur har vi hittat genom Umeås Universitets databaser och 
artikelsök (Business Soucre Premier) men också genom andra uppsatser, artiklar och 
litteratur som är relevant inom vårt ämnesområde.  
 
När vi sökte efter relevant information i Business source premier använde vi oss av 
Thesaurus, en hjälpfunktion på Business source premiers hemsida, som hjälper att ta 
fram sökord och för att avgränsa artikelsöket. De sökordskombinationer som vi har 
använt oss av är: accounting in business, auditor independence, accounting regulation, 
business communication, auditor – client relationships, financial management och 
financial planning. Vi har även använt oss av databasen Emerald i vårt sökande efter 
artiklar, där vi använt oss av samma sökordskombinationer. Under hela insamlandet av 
artiklar har vi ställt kravet att de vi valt ut ska vara vetenskapliga granskade artiklar. 
Därför har vi varit noggranna med att alltid använda oss av funktionen ”Peer Reviewed” 
som förutsätter detta.  
 
Litteraturen vi använt sökte vi mestadels genom Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion 
för litteratur Album. Från Album har vi framförallt sökt litteratur till vårt metodavsnitt, 
men vi har även funnit litteratur som varit relevant för teoriavsnittet. Sökorden vi har 
använt oss av är: kvalitativ metod, vetenskaplig metod, vetenskaplig metodik, accounting, 
financial management, ekonomistyrning, accounting regulation, redovisning och 
ekonomi. Vi hittade även annan relevant litteratur i andra uppsatser samt avhandlingar.  
 
Vi har även använt oss av Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och FAR (Föreningen 
auktoriserade revisorer): Samlingsvolym 2. Dessa källor har vi inte sökt efter i någon 

                                                 
15 Lundahl, U. & Skärvad, P-H Utredningsmedodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur 1999) s. 131 



 

 Emelie Edlund & Patrick Wallgren 12  

databas, dessa informationskällor har vi sökt oss till för att stödja vår teori med vad som 
står i lagrum och i praxis.   
 

2.7.2 Källkritik 
Något som är betydelsefullt för uppsatsen är att kontrollera den fakta vi använt oss av för 
att kunna göra denna studie. Den kontrollen kallas källkritik och det är viktigt att göra 
eftersom det är källorna som är ursprunget till vår kunskap i studien. Därför är det viktigt 
att värdera dessa källor och även bedöma trovärdigheten i de källor som används.16 Vi 
anser det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid utnyttjandet av sekundärdata, 
eftersom viss data kan vara vinklad, ofullständig eller missanvisad17. 
 
Det är svårt att veta ifall en källa är äkta eller falsk men ifall källan är det som den utger 
sig för att vara och att den inte är förfalskad finnes källan äkta. Är källan äkta kallas 
begreppet för källan äkthet. Det blir allt vanligare att skriftliga källor och bilder förskönas 
och förfalskas och därför är det oavsett källa viktigt att äktheten alltid ifrågasätts innan 
den används.18 Vetenskapliga artiklar, inom ämnesområdet, är något vi försökt att 
använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Detta har vi gjort för att det är forskare 
som skrivit dessa artiklar och de vill gärna få sin artikel publicerad i ett respekterat och 
etablerat magasin. Ifall de ska ha möjlighet att få sin vetenskapliga artikel publicerad i ett 
sådant magasin måste artikeln genomgå en grundlig granskning. Även fast en artikel har 
genomgått en granskning så går det aldrig att vara säker på att källan inte är förfalskad.  
Detta har vi haft i åtanke då vi läst artiklarna och vi har försökt haft ett granskande öga 
samtidigt som vi varit medveten om att dessa artiklar kan vara förfalskade. Vi har ändå 
valt att lita på de artiklar vi använt och med detta som sagts innan i åtanke kan vi säga att 
artiklarna är i hög grad trovärdiga. Vi har även använt oss av en del litteratur och den 
omfattar till största del faktaböcker och de är skrivna av etablerade författare som vi anser 
vara trovärdiga. Detta anser vi just för att det är faktaböcker de har skrivit och vi antar att 
författarna då är kunniga inom området.  
 
Vårt metodkapitel är uppbyggt av viss studentlitteratur skriven av forskare eller 
professorer inom ”metodområdet”. Eftersom vi har hittat den fakta vi använt oss av i 
flera olika böcker så anser vi att den faktan och kunskap som framkommit, som allmänt 
accepterad och generell. Därför menar vi att den kunskap som vi tagit del av kan antas 
vara trovärdig eftersom samma kunskap framkommer i olika metodböcker.  
 
Teoriavsnittet är överlag uppbyggt av vetenskapliga artiklar som vi hittat ”Business 
Source Premier”. I sökandet efter artiklar var vårt krav på att de skulle vara 
vetenskapliga eftersom det säkerställer äktheten i dem på grund av de har redan 
genomgått en granskning. Vi var även noga med att enbart söka på ”Academic Journals” 
eller ”Peer Reviewed” eftersom vi då begränsade oss endast till de granskade 
vetenskapliga artiklarna. Hade vi valt att söka på alla tidskrifter och inte avgränsat oss så 

                                                 
16 Thurén, T. Källkritik (Stockholm: Liber AB 2005) s.7  
17 Lundahl, U. & Skärvad, P-H Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur 1999) s. 134 
18 Ibid s. 19 



 

 Emelie Edlund & Patrick Wallgren 13  

skulle vi även få upp artiklar som är skrivna av journalister. Dessa journalister är kunniga 
inom området men dessa artiklar hade vi inte kunnat se som helt trovärdiga. Vi har även 
använt oss av en viss litteratur. Denna litteratur är till stor del skriven av professorer och 
personer som har doktorerar inom ämnet. Även fast det är kunniga personer som skrivit 
litteraturen så har vi haft ett granskande öga då vi läst litteraturen. På grund av detta har 
vi valt att så långt det går styrka den använda litteraturen med granskade vetenskapliga  
artiklar. Vi anser ändå att vår litteratur är trovärdig på grund av att samma kunskap i 
litteraturen återkommer i olika böcker och därmed tycker vi att de använda böckerna är 
allmängiltiga. 
 
Enligt Thurén är tidssambandet en annan viktig faktor att ta hänsyn till då en källa ska 
granskas. Tidssambandet menar att om det har gått en längre tid sen källan skrevs om den 
specifika händelse källan handlar om, så finns det större skäl att tvivla på källan.19 Vi har 
försökt så gott det har gått att använda oss av aktuella källor just på grund av 
tidssambandet. Det förekommer även en liten del äldre källor bland annat i metodkapitlet. 
Även fast det förekommer några få äldre källor så anser vi att inte att studien får en sämre 
trovärdighet på grund av det. Även i den teoretiska referensramen förekommer det några 
få källor som är äldre och det är vi medvetna om och därför går det att rikta kritik mot 
dessa. Vi är medvetna om detta och även fast det strider mot tidssambandet så anser vi 
dessa källor inte som mindre trovärdiga än de andra. De andra källor vi använt oss av i 
teorikapitlet är inte så gamla enligt vår mening och enligt tidssambandet så är källorna 
trovärdiga.  
 
En annan faktor vi tagit hänsyn till är att källorna varit oberoende. En källa som är 
oberoende är en källa som inte är refererad till en annan källa20. Vår ambition har alltid 
varit att inte referera till en källa som är återgiven till en annan källa. Vi har försökt att 
alltid gå till orginalkällan fast det har varit svårt många gånger så därför har vi inte alltid 
lyckats med det. Det händer i uppsatsen att vi har refererat till en källa som sedan i sin tur 
är refererad till en annan och det har vi gjort för att det ibland har varit svårt att kunna 
urskilja orginalkällan. Vi är medvetna om att ifall teorier är beroende av varandra så 
minskar trovärdigheten men ibland har både orginalkällan och den källa vi refererat till 
sagt samma sak. På grund av detta anser vi att källorna är pålitliga ändå och det är 
onödigt att anta att de skulle vara mindre trovärdiga. Vi anser att det endast är en illusion 
att tro att en källa inte kan vara beroende på något sätt och därför tycker vi inte att det 
påverkar vår studie märkbart.   

                                                 
19 Thurén, T. Källkritik (Stockholm: Liber AB 2005) s. 13 
20 Ibid s. 34 
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3. Teori 
 
I vårt teoriavsnitt börjar vi med att inleda läsaren övergripande i vad ekonomistyrning är 
för att sedan gå in på hur redovisningen kan användas och i vilket syfte. Därefter ger vi 
läsaren en inblick i vilket syfte kommunikationen har inom detta område.   
 

3.1 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrning avser ”arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, 
utvärdera och anpassa företags verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål av såväl 
finansiell som icke-finansiell karaktär.” 21 
 
För att få klarhet i vad ekonomistyrning är och vad det innebär för ett företag så har vi 
valt att börja med att beskriva ekonomistyrningens mål för att sedan redogöra för vad 
som ligger till grund för dessa mål och till sist kommer vi att redogöra med hjälp av vilka 
ekonomistyrningsmetoder dessa mål kan uppfyllas. 
 

3.1.1 Ekonomistyrningens mål 
Enligt Ax med flera, kan ett företag ha mål av både finansiell och icke-finansiell karaktär. 
Finansiella mål kan vara är lönsamhet, likviditet och soliditet. De finansiella målen är 
mål som med enkelhet kan mätas med siffror. De icke-finansiella målen är desto svårare 
att mäta eftersom de inte kan beräknas på samma sätt som de finansiella. Exempel på 
icke-finansiella mål är kundtillfredställelse och produktkvalitet. De icke-finansiella målen 
måste till skillnad från de finansiella målen beräknas genom särskilda undersökningar, 
exempelvis kan kundtillfredställelse mätas genom en enkätundersökning på företagets 
kunder.22 
 
För att uppfylla ekonomistyrningens mål, krävs enligt Ax med flera, att företaget gör en 
tydlig planering, av hur de ska nå de uppställda målen, för att sedan på ett effektivt sätt 
kunna arbeta för att uppfylla dem. Inom ekonomistyrning är det viktigt att följa upp 
arbetet genom att kontrollera ifall företaget uppfyllt målen och i annat fall hur de ska 
ändra sitt arbete för att uppfylla dem. Det är även viktigt att analysera vad skillnaden 
mellan planerat utfall och faktiskt utfall beror på.23 
 

3.1.2 Styrmedel och dess effekter på verksamheten 
Då företaget kommit till den punkt i arbetet där de formulerat sina mål ska arbetet i 
företaget inriktas på att uppfylla dessa mål, till sin hjälp för den uppgiften har företaget 

                                                 
21 Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen (Malmö: Liber, 2005) s.15 
22 Ibid s.58 
23 Ibid s.48f 
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olika styrmedel. Enligt Samuelsson kan dessa styrmedel delas in i tre olika grupper: 
Organisation, formellt styrsystem och mindre formaliserad styrning24.  
 
Organisation – denna styrmedelsgrupp inriktas på att fastställa vilken 
organisationsstruktur som passar företaget och hur ansvaret ska fördelas mellan 
medarbetarna, för att de anställda ska trivas och kunna arbeta så effektivt som möjligt.25 
 
Formellt styrsystem – är indelad i tre olika nivåer: Strategistyrning, Ettårsstyrning och 
Operativ styrning. Nivå indelningen på de formella styrmedlen utgår från när i tiden 
styrningen ska ske.  
 

• Strategistyrning inriktar sig på att företaget planerar och utarbetar en strategi för 
hur de ska arbeta för att i framtiden uppfylla sin affärsidé. En strategi kan vara att 
använda miljövänliga lastbilar för att vinna kunder genom att vara det 
miljövänliga alternativet.26 Tidigare forskning visar att strategistyrning hjälper 
företagen att styra företaget i rätt riktning för att kunna uppfylla sin affärsidé samt 
att den kan öka företagets prestationsförmåga. Schwenk och Shrader påtalar att 
nyttan av strategisk planering måste ställas mot tiden och kostnaden av att 
utforma och implementera den. Det är framförallt viktigt med strategistyrning 
bland företag som agerar på marknader med hög konkurrens där en strategisk 
planering kan leda till att de inte slås ut. 27 

 
• Ettårsstyrningen inriktar sig på att planera och ta fram verksamhetsplaner utifrån 

strategin för att veta hur företaget ska arbeta det närmaste året. I ettårsstyrningen 
tar företaget dessutom fram budgetar och prognoser för kommande år, där de 
förutspår företagets kommande kassaflöden, lönsamhet, likviditet och soliditet.28 
Forskning visar att ettårsstyrningen ökar både försäljningen och företagets 
intäkter enligt Schwenk och Shrader.29 Wijewardena och De Zoysa visar samma 
förhållande i sin forskning. Wijewardena och De Zoysa visade även i sin 
forskning att desto mer omfattande planeringen var desto större blev 
försäljningsökningarna och intäktsökningarna. Dock visade det sig inte finnas ett 
samband mellan planering och ökad avkastning på företagets investeringar. Detta 
beror på att samtidigt som intäkterna ökar tillföljd av ekonomistyrningen, ökar 
dessutom företagets interna kostnader på grund av ökat planeringsarbete, vilket 
resulterar i att avkastningen på investerat kapital är densamma.30 Wijewardena 
och De Zoysas forskning visar att det finns ett samband mellan uppföljning av de 
planerade målen och försäljningsökningar. Anledningen är att de som 

                                                 
24 Samuelsson, L.A. Controllerhandboken (Lidingö: Industrilitteratur AB, 2004) s.29 
25 Ibid s.29f 
26 Ibid s.31f 
27 Schwenk. C. R., Shrader. C. B.Effects of Formal Strategic Planning on Financial Performance in Small 
Firms: A Meta – Analysis. Entrepreneurship: Theory and Practice. Spring. 1993. s. 60  
28 Samuelsson, L.A. Controllerhandboken (Lidingö: Industrilitteratur AB, 2004) s.31f 
29 Schwenk. C. R., Shrader. C. B.Effects of Formal Strategic Planning on Financial Performance in Small 
Firms: A Meta – Analysis. Entrepreneurship: Theory and Practice. Spring. 1993. s  59 
30 Wijewardena, H. & De Zoysa , A. The Impact of financial planning and control on performance of SMEs 
in Australia. Journal of Enterprising Culture. Vol. 9. Nr. 4. December. 2001. s. 361ff   
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kontinuerligt följer upp sin verksamhet kan göra justeringar för att bli mer 
effektiva. 31  

 
• Operativ styrning är styrningen över den dagliga verksamheten.32 I åkeriernas fall 

kan den operativa styrningen utgöras av att företagaren ser till att dagens 
körningar blir av, samt att reparationer av lastbilar sker så att ingen lastbil blir 
stående. 

 
Mindre formaliserad styrning – handlar om att se till att rätt person med rätt kompetens 
finns på rätt ställe i organisationen. Det handlar även om att skapa en företagskultur som 
leder till att medarbetare utvecklar specifika normer och värderingar som eftersträvas av 
företaget. 33 Exempel på detta kan vara att de anställda på åkerier uppvisar en attityd att 
kunden är viktig, detta kommer i så fall att anammas av nyanställda chaufförer.  
 

3.1.3 Hur och i vilken omfattning används ekonomistyrning? 
För att besvara frågan hur och i vilken omfattning ekonomistyrning används har vi tagit 
del av en undersökning av Collins och Jarvis gjord på företag brittiska småföretag som 
motsvarar kriterierna för svenska K2 företag. Undersökningen visade att mer än 80 
procent av de 385 undersökta småföretagen använder sig av någon form av 
ekonomistyrning.34 
 
Undersökningen av Collins och Jarvis identifierade tre huvudsakliga informationskällor 
som används för företagens ekonomistyrning. Dessa är internredovisning, 
kassaflödesinformation och uppgifter om företagens banktillgodohavanden. 
Undersökningen visade att det var viktigt bland företagen att övervaka 
kassaflödesutvecklingen. Kassaflödesutvecklingen var särskilt viktigt för relationen till 
banken. Där ett bra kassaflöde kan leda till ökad kredit och lägre räntor. Viktigt i 
relationen till banken var även att externredovisningen var korrekt.35  
 
Forskning visar att revisorer och redovisningskonsulter är företagens huvudsakliga 
rådgivare. Revisorer och redovisningskonsulter fyller även en viktig funktion vid 
utformningen av ekonomistyrningen, där de kan identifiera vilka styrmedel det specifika 
företaget bör använda sig av. 36    

3.1.4 Räkenskapsanalys och nyckeltal  
Räkenskapsanalysen är bra att använda för att se företagets finansiella utveckling och 
jämföra med andra konkurrerande företag. Som sagts tidigare är även banker och 

                                                 
31 Wijewardena, H. & De Zoysa , A. The Impact of financial planning and control on performance of SMEs 
in Australia. Journal of Enterprising Culture. Vol. 9. Nr. 4. December. 2001. s. 362   
32 Samuelsson, L.A. Controllerhandboken (Lidingö: Industrilitteratur AB, 2004) s.31f 
33 Ibid s.35f 
34 Collis, J.,& Jarvis, R. Financial information and management of small private companies. Journal of 
Small Business and Enterprise Development. Vol 9. Nr 2. 2002. s.106 
35 Ibid. s.108 
36 Ibid s.108 
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kreditgivare intresserade av att se företagets utveckling, detta för att se ifall företagen 
klarar av att betala tillbaka lånen med ränta och denna bedömning kan de göra utifrån 
utvecklingen i ekonomin. För att kunna jämföra och analysera företaget krävs det en 
användning av olika nyckeltal. Nyckeltal är olika relationstal mellan redovisningsdatan i 
företaget och de är konstruerade så att det lätt går att göra jämförelser. På så sätt går det 
att analysera företagets utveckling över en viss tid i vissa speciella mått och nyckeltal.37 
Räkenskapsanalysen analyserar olika underlag som årsredovisningar, årsbokslut och 
delårsrapporter. Detta är bra att göra för att senare ha det som beslutsunderlag i olika 
situationer.38 
 

3.1.5 Internredovisning och dess roll i tjänsteföretag 
Den interna redovisningen är ett av de formella styrmedlen och har till uppgift att ge 
information till interna intressenter i företaget och därigenom hjälpa dem att ta beslut, 
planera och genomföra verksamheten på ett så optimalt sätt som möjligt. 
Internredovisning är en frivillig syssla inom företaget och därigenom finns det inga 
lagstadgade regler om hur den ska gå till eller utformas, som i fallet med den externa 
redovisningen. Olika branscher och företag arbetar på olika sätt och hämtar därigenom 
olika sorters information ur sina internredovisningar.39 På grund av att olika företag vill 
följa upp olika kostnadsposter utarbetar företagen egna kontoplaner med kostnadsposter 
som är aktuella för det specifika företaget, i åkeriernas fall kan intressanta konton vara 
exempelvis reparationskostnader och drivmedel. 
 
Eftersom att internredovisningen utformas och används på olika sätt inom olika 
branscher, har vi valt att koncentrera oss på de teorier som rör tjänsteföretag eftersom vi 
avgränsat vår undersökning till åkeribranschen. Viktigt att komma ihåg är att 
tjänsteföretag säljer sina medarbetares tjänster, därav är lön och andra personalkostnader 
stora kostnadsposter för tjänsteföretagen, vilket gör det viktigt med noggrann uppföljning 
av dessa kostnader.40 I åkeriernas fall säljer företaget en lastbilstransport utförd av en 
chaufför. Därför är det är viktigt ur kostnadssynpunkt att hålla koll både på att 
transporten genomförs på få arbetstimmar, samt att kostnader för drivmedel och 
förslitning på lastbilen minimeras. 
 
Målet är att tjänsteföretagets arbetare utnyttjar varje arbetstimme så effektivt som möjligt. 
Enligt Ax med flera, kan företaget kontrollera att personalkostnaderna inte blir för stora i 
relation till omsättningen genom att bedriva uppföljning av debiteringsgraden. 
Debiteringsgraden är andelen debiterbara timmar i förhållande till den totala arbetstiden. 
Ifall debiteringsgraden är låg, visar det på att tid går till annat än att utföra det uppdrag 
som åkeriet anlitats för.41 Tidsförlust kan bero på den enskilde chauffören samt att 
organisationen inte fungerar som den ska. Enligt Ax med flera, kan det vara intressant att 

                                                 
37 Thorell, P., Företagets redovisning (Uppsala: Iustus förlag 2003) s. 159 
38 Hansson, S., Arvidsson, P & Lindquist, H. Företags- och räkenskapsanalys (Lund: Studentlitteratur 
2001) s. 9 
39 Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen (Malmö: Liber, 2005) s.452ff 
40 Ibid s.469ff 
41 Ibid s.469ff 
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beräkna hur stor intäkten är per anställd. Både debiteringsgraden och intäkten per anställd 
är mått på de anställdas produktivitet.42   
 
Enligt Keasey med flera, används inte internredovisningen i någon större utsträckning i 
de minsta K2 företagen, anledningen är att de minsta K2 företagen generellt saknar 
tillräcklig ekonomisk kompetens för att utforma och följa upp internredovisningen. Detta 
har fått till följd att den externa redovisningen är den enda finansiella information som 
existerar i de allra minsta K2 företagen och blir därför extra viktig vid kontakter med 
externa intressenter exempelvis banker. 43 
 

3.2 Vad är redovisning? 
 
Här nedan presenterar vi de avsnitt inom redovisning vi anser vara relevanta för studien. 
Vi börjar presentera redovisningens uppkomst för att sedan behandla redovisningens 
användningsområden. 
 
Redovisning är ett begrepp som har funnits långt före Kristus även om 
redovisningsmetoden inte var lika utarbetad som den är idag. Genom en tillbakablick kan 
vi se att det då främst handlade om att göra minnesanteckningar över olika ekonomiska 
händelser. Allt eftersom utvecklades redovisningen till att även omfatta ett begränsat 
antal konton, närmare bestämt två stycken, ett för fordringar och ett för skulder.44 
Redovisning är ett informationssystem om ett företags ekonomiska händelser och 
informationen riktar sig till intresserade användare i och utanför företaget. 
Informationssystemet identifierar, registrerar och kommunicerar ihop ekonomiska 
händelser om ett företag och det är denna information som användare kan vara 
intresserade av.45 Begreppet redovisning är ganska stort och omfattande, en del i 
redovisningen går ut på att registrera de olika finansiella transaktionerna i företaget. 
Därefter måste transaktionerna sorteras i olika kategorier så att det blir lätt att hålla 
ordning på vilken transaktion som är vad. Redovisning innebär också att sammanställa 
transaktionerna i finansiella rapporter som exempelvis årsbokslut och årsredovisningen. 
Det är dessa rapporter som ger företagsledaren och de externa intressenterna underlag för 
sina ekonomiska beslut i företaget.46  
 
Redovisningstjänster som köps från revisionsbyråer skräddarsys ofta för att passa 
kundens specifika behov eftersom olika kunder har olika behov. De tjänster som erbjuds 
är framförallt administrationstjänster; så som löpande bokföring, löneadministration, 
månadsbokslut, årsredovisningar och deklarationer. Redovisningstjänsterna kan dock 
komma att begränsas ifall redovisaren och revisorn jobbar på samma byrå. Detta för att 

                                                 
42 Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen (Malmö: Liber, 2005) s.469ff 
43 Keasey. K., Watson. R, & Wynarczyk, P. The small Company Audit Qualification: A Preliminary 
Investigation. Accounting and Business Research, Vol. 18. Nr. 72. 1988 
44 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och –praxis, (Malmö: Liber AB 2003), s.13 
45 Weygandt, J., Kieso, D. & Kimmel, P Accounting Principles (John Wiley & Sons, Inc.: USA, 2005, 7th 
edition), s.4   
46 Thorell, P. Företagets redovisning, (Uppsala: Iustus Förlag AB 2003) s. 31 
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undvika att det ska uppkomma jävsituationer som betyder att en revisor reviderar en 
kollegas bokföring. Detta skulle då kunna leda till att tillförlitligheten för revisionen inte 
blir lika trovärdig.47    
 

3.2.1 Regler för redovisning i Sverige 
Regler för redovisning finns i olika standarder beroende på om redovisningen är avsedd 
att vara global, europeisk eller nationell i Sverige.48 Efter att Sverige gick med i EU har 
den svenska lagstiftningen anpassat sig efter det nya samarbetet inom de ekonomiska 
områdena. Därför har reglerna i Sverige sammanjämkas med grannländerna i Norden och 
delar av övriga Europa. EU använder sig av IFRS, International Financial Reporting 
Standards.49 Övergången till IFRS blev enkel för de flesta mindre företag och de blev inte 
så berörda av övergången. De företag som blev berörda av bytet till IFRS var endast 
tvungna att göra mindre ändringar i redovisningen eftersom redovisningen liknade den 
företagen hade innan.50  
 
Trots att vi har anpassat oss efter EU´s lag, alltså IFRS, så har Sverige kvar sina lagar om 
redovisning som består av bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Den 
svenska årsredovisningslagen innehåller regler om hur en årsredovisning ska upprättas 
och de grundläggande redovisningsprinciperna. Lagen innehåller dessutom regler för 
värderingar, koncernredovisningar samt företagets offentliggöranden.51 Svenska staten 
har stor påverkan redovisningens tillvägagångssätt i Sverige52. Samhället har också höga 
förväntningar på staten eftersom de kan påverka både beskattningen och den finansiella 
redovisningen hos ett företag53. 
 
Ett företags årsredovisning ska bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter och 
förvaltningsberättelse enligt den svenska årsredovisningslagen. Den årsredovisning som 
ett svenskt företag lämnar in till Bolagsverket ska vara skriven på svenska och beloppen 
ska vara uttryckta i företagets redovisningsvaluta, det vill säga samma valuta som 
redovisningen är utförd på. Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga 
styrelseledamöter samt verkställande direktör.54 Årsredovisningen är intressant för de 
externa intressenterna att titta på. Då det handlar om K2 företag är det oftast långivarna 
och skattemyndigheterna som är de externa intressenterna i företaget. Det finns även 
andra intressenter som kan vara intresserade av att se företagets årsredovisning och det 
                                                 
47  Hjort, K-E. & Fors, L. Kvalificerad revisors redovisningstjänster. (Svenska Revisorssamfundet SRS 
Service AB: Stockholm 1989. s. 18ff  
48 Danielsson, S-I., Deurell, A., Kleerup, J. & Leidhammar B., Redovisningens A till Ö, (Stockholm: 
Industrilitteratur & FAR Förlag AB 2006, 4e upplagan) s.31 
49 Ibid s.32f 
50 Goodwin, J. & Kamran, A., The impact of International Financial Reporting Standards. Managerial 
Auditing Journal. 2006, Vol 21. Issue 5. s. 473 
51 Danielsson, S-I., Deurell, A., Kleerup, J. & Leidhammar B., Redovisningens A till Ö, (Stockholm: 
Industrilitteratur & FAR Förlag AB 2006, 4e upplagan) s.33 
52 Fagerström, A. & Lundh, S., Financial Accounting in the Nordic Countries (Linköping: Linköping 
University, 2006) s. 73 
53 Jönsson, S. & Marton, J., The Nordic Research Group for the Study of the Accounting Regulation 
Process – Sweden,(Umeå: University of Umeå, 1994) s.41  
54 Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed (Lund: Studentlitteratur 2007) s.16 
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kan vara leverantörer och de anställa, men det är mindre vanligt att de begär att få se 
årsredovisningen.55  
 
Ett K2 företag är en juridiskperson och är därför enligt Bokföringslagen skyldiga att 
upprätta bokföring och det ska vara på ett sätt som överrensstämmer med god 
redovisningssed. Det innebär att redovisningen åberopas efter den praxis som finns 
bestämd.56 Kraven för dokumentationen och bokföringens organisation återfinns i 
bokföringslagen, redovisaren ska upprätta dokumentationen, så att den blir lätt att följa 
upp och kontrollera enskilda poster. Det är viktigt att en kvalitetskontroll av bokföringen 
utförs för att upptäcka eventuella brister och fel i bokföringen.57   
 
Då en uppdragsgivare väljer att köpa redovisningstjänster av något redovisningsföretag så 
finns det regler som ska följas av redovisaren som utför tjänsten. Denna regel heter God 
yrkessed vid utövande av redovisningsverksamhet och är ett komplement till reglerna om 
god yrkessed. Redovisaren som utför arbetet ska se till att arbetet utförs på ett sådant sätt 
som följer lagar och föreskrifter från myndigheter. Det är även redovisaren som ska se till 
att dennes arbetsuppgifter utförs inom den tid som överenskommen med 
uppdragsgivaren.58  
 

3.2.2 Vem är intresserad av ett företags redovisning?  
Redovisningen är lagstadgad och används som en riktlinje för att se ifall ett företag går 
bra eller dåligt. Det finns vissa skillnader i användningen beroende på vem det är som 
använder sig av redovisningsinformationen.59 Det finns flera olika skäl till att det är bra 
att företagen har en del redovisningskunskaper och en annan viktig faktor är att de lär sig 
hur de ska kunna dra nytta av kunskaperna de besitter. Detta är för att företagen på bästa 
sätt ska kunna använda sig av redovisningen. Redovisningen berättar mycket om 
företaget, och har användare av redovisningen vetskap om denna, går det att förutsäga 
framtiden på ett effektivare sätt. Det går även att förbättra ekonomin, förstå företagets 
ekonomi och förklara varför den ter sig som den gör ifall användaren av redovisningen 
har någon slags redovisningskunskap.60 Det är vanligt att redovisningen delas upp i två 
delar, den interna redovisningen och den externa redovisningen61. Redovisningen kan 
användas på olika sätt för olika användare och det finns två kategorier av användare som 
kan vara intresserade av ett företags redovisning. En av kategorierna är de interna 
användarna, ägarna, som ska planera och organisera företaget. De interna användarna kan 
dessutom använda informationen för att se ifall företaget kan betala sina räkningar eller 
tillexempel se ifall de har råd att ge företagets anställda löneökningar. Den andra 
kategorin är de externa användarna exempelvis de som planerar att investera i företaget 
eller banker. Dessa användare är oftast intresserade av att se hur företagets utveckling ser 
                                                 
55 Thorell, P. Företagens redovisning (Uppsala: Iustus Förlag AB 2003) s. 15 
56 Bokföringslagen, 1999:1078 kap 4 § 1-2 
57 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen – En guide till ändamålsenlig bokföring (Stockholm: 
Studentlitteratur 2007) s. 15ff 
58 FAR – samlingsvolym del 2 (Stockholm: Föreningen auktoriserade revisorer 2007) pkt 1-2 
59 Edenhammar, H. & Hägg, I, Makten över redovisningen (Stockholm: SNS Förlag 1997) s. 25 
60 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och – praxis, (Malmö: Liber AB 2003), s.23 
61 Thorell, P. Företagets redovisning, (Uppsala: Iustus Förlag AB 2003) s. 15 
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ut och om företaget har likviditet för att kunna sköta sina kommande avbetalningar på 
tagna lån eller liknande.62  
 
Intressentmodellen 
Intressentmodellen är den modell som avser att belysa vilka aktörer som är intresserade 
av ett företag. I intressentmodellen ingår både externa och interna intressenter. Alla 
intressenter har något slags krav på företaget.63 Här nedan listar vi upp de olika 
intressenterna samt deras krav på företaget;  
 

 
 

• Ägarna är intresserade av att veta hur företaget går och vilken utdelning företaget 
kommer att göra på det satsade kapitalet.64  

 
• Den största gruppen av de externa intressenterna av företagets redovisning är 

bankerna65. Banker och kreditgivare måste veta ifall det är säkert att låna ut 
pengar till företaget. Framförallt är det viktigt att de vet att företaget kan betala 
tillbaka sitt lån med ränta utan några problem. Därför är det angeläget att 
redovisningen ger en rättvisande bild eftersom det är den informationen som 
används vid bankers och kreditgivares beslut.66 Stanga och Tillers undersökning 
visar att det är lika viktigt att både stora och små företag har en bra och korrekt 

                                                 
62 Weygandt, J., Kieso, D. & Kimmel, P Accounting Principles (John Wiley & Sons, Inc.: USA, 2005, 7th 
edition), s.5f 
63 Hamberg, M., Strategic financial decisions (Malmö: Liber AB 2002) s. 60 
64 Ibid s.61 
65 Stanga, G, Kieth., & Tiller, G, Mikel. Needs of Loan Officers for Accounting Information from Large 
Versus Small Companies. Accounting & Business Research, Winter83, Vol. 14 Issue 53, s. 63 
66 Hamberg, M., Strategic financial decisions (Malmö: Liber AB 2002) s. 61 
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redovisning för att företaget ska få ta ett lån67. Långivarna är intresserade av att se 
ifall företagen klarar av att betala de kommande amorteringarna och räntorna68.  
 

• Leverantörerna är en annan intressent eftersom de vill se ifall företaget kan betala 
tillbaka sina skulder i tid. De är intresserade av företagets redovisning för att 
kunna beräkna hur stora krediter de vågar lämna till företaget.69  

 
• Staten och kommunen är angelägna om att se företagets redovisning eftersom det 

är företagets beskattningsunderlag. Därför är det viktigt att staten och kommunen 
kan lita på att företagets redovisning stämmer och är korrekt.70 Storleken på de 
inkomster företaget gör är avgörande för hur stor skatt företaget är skyldiga att 
betala71.  

 
• Kunderna är en intressent på grund av att de är intresserade av att se företagets 

duglighet att leverera tjänsterna kunderna har köpt från företaget.72  
 

• De anställda på företaget behöver känna trygghet i sin anställning. Genom 
redovisningen får de en inblick i hur företaget går. Därför kan de ha ett personligt 
intresse i företaget eftersom anställningen utgör deras inkomst.73  

 

3.2.3 Hur kan redovisningen användas? 
 Det är viktigt att företagsledaren har kontroll över ekonomin i företaget. En studie som 
gjorts av Holmes och Nicholls visar att en bra redovisning är viktig i ett mindre företag 
för att kunna fatta goda ekonomiska beslut. Undersökningen visar också att 
redovisningen kan ge företagsledaren en inblick i hur affärerna i företaget går.74 Cheferna 
i de mindre företagen kan på ett bättre sätt förstå och förbättra effekterna av sina beslut 
genom sin redovisning. Dunne, Ezell och Roberts menar att varje chef på ett företag ska 
kunna använda informationen redovisningen tillhandahåller, för att bättre kunna planera 
och kontrollera verksamheten och då kommer ekonomin på sikt förbättras.75  
 
Resultaträkningen är en viktig del av den redovisningsinformation företagen 
tillhandahåller. Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter som är indelade i 
olika huvudgrupper och det är resultaträkningen som ger en bild av hur företaget 
utvecklats under året som gått. Ofta så ligger intresset kring resultatet att se ifall ett 

                                                 
67 Stanga, G, Kieth., & Tiller, G, Mikel. Needs of Loan Officers for Accounting Information from Large 
Versus Small Companies. Accounting & Business Research, Winter83, Vol. 14 Issue 53s. 69 
68 Thorell, P. Företagets redovisning, (Uppsala: Iustus Förlag AB 2003) s. 17 
69 Hamberg, M., Strategic financial decisions (Malmö: Liber AB 2002) s. 61 
70 Ibid s. 61  
71 Edenhammar, H. & Hägg, I., Makten över redovisningen (Stockholm: SNS Förlag 1997) s. 26 
72 Hamberg, M., Strategic financial decisions (Malmö: Liber AB 2002) s. 61 
73 Ibid s. 61 
74 Holmes, S. & Nicholls, D. An analysis of the use of accounting information by Australian small business. 
Journal of Small Business Management Apr88, Vol. 26 Issue 2 s. 57  
75 Dunne, P.M., Ezell, D.E. & Roberts, A.T. The Use of Accounting Information In The Small Business 
Firm's Planning and Control Process. American Journal of Small Business, Spring80, Vol. 4 Issue 4, s. 44f 
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företag gått med vinst eller förlust. Vinsten säger inte särskilt mycket hur företaget gått, 
för att se det måste den intresserade titta på intäkterna i relation till kostnaderna. Det är i 
resultaträkningen ägaren kan se vart företagen haft sina intäkter och kostnader i 
företaget.76 
 
Medan resultaträkningen syftar till att ge en bild av vad som hänt i företaget under året så 
syftar balansräkningen till att ge en bild av företagets ekonomiska ställning vid 
balansdagen. Balansräkningen har två sidor en ”passiv” sida som visar hur företagets 
tillgångar är finansierade och en ”aktiv” sida som visar de tillgångar som den ”passiva” 
sidan finansierar. Med hjälp av resultat- och balansräkningen går det att bedöma vad 
företaget kan vara värt.77  
 

3.2.4 Benefit-Cost 
Det bästa för en klient som väljer att köpa redovisningstjänster är att använda en konsult 
som redan är insatt i företaget. Det är en fördel för redovisaren som utför konsultarbetet 
ifall denne känner till företaget och på så sätt lättare kan utföra konsultarbetet. Detta på 
grund av att redovisningskonsulten är insatt i företaget och inte behöver massa tid att 
sätta sig in i företagets redovisning. Beroende på storleken på konsulttjänsten som ett 
företag köper påverkas redovisarens arbetsinsats. Desto större konsulttjänst ett företag 
köper, desto större kunskap kommer konsulten ha om företagets verksamhet och system 
för redovisning.78 Det finns en koppling mellan kostnaden för företaget och nyttan av att 
använda sig av olika konsulttjänster. Kopplingen är att genom konsultinsatser kommer 
företaget att få ett mer trovärdigt och bättre bokslut.79 
 

3.3 Kommunikation 
 
I det här avsnittet kommer vi att behandla kommunikationen mellan redovisaren och 
företagaren och på vilket sätt som informationen bör paketeras för att kunna användas 
av företagaren. Vi tar även upp övergripande om hur den interna kommunikationen är 
inom företaget. 
 

3.3.1 Kommunikation mellan redovisningsföretaget och företagaren 
För att visa hur redovisningsinformationen kommuniceras mellan redovisaren och 
företagaren har vi valt att använda Philip Kotlers kommunikationsmodell: 

                                                 
76 Thorell, P., Företagens redovisning (Uppsala: Iustus Förlag 2003) s. 62f 
77 Thorell, P., Företagens redovisning (Uppsala: Iustus Förlag 2003) s. 90f 
78 Jägerhorn, R., Revisorn som konsult och rådgivare (Helsingfors: Svenska Handelshögskolan 1981) s.19 
79 Ibid s.20 
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Svensk översättning av kommunikationsmodellen (Kotler, 2005 s.729) 
 
Det finns två parter i kommunikationen, sändaren och mottagaren. För att sändaren ska 
kunna nå mottagaren måste sändaren upprätta en kommunikationskanal. 
Kommunikationskanalen är ett media där sändaren kan kommunicera sitt budskap.  De 
kommunikationsverktyg som finns till förfogande är media och budskap. För att 
informationen ska kunna förstås och avkodas av mottagaren måste sändaren 
sammanställa och koda informationen så att den fångar mottagarens intresse. För att 
kommunikationen ska kunna fungera måste även en kommunikationskanal för 
mottagaren att ge respons upprättas. Brus är något som stör mottagaren så att han 
missuppfattar eller går miste om någon del av budskapet.80 
 
I vår undersökning är sändaren redovisningskonsulterna och mottagaren åkeriföretagen. 
Det media som budskapet, alltså redovisningsinformationen, sänds igenom kan vara 
genom telefonkontakt, möten eller brev. För att företagaren ska kunna förstå 
redovisningsinformationen som redovisningskonsulten kommunicerar krävs det att 
redovisaren sammanställer, alltså kodar, informationen på ett sätt som gör det möjligt för 
företagaren för att förstå och ta sig an informationen. Detta kan ske genom att 
redovisaren muntligt förklarar informationen eller sammanställer rapporter eller 
skrivelser där redovisningsinformationen går att utläsa. Vi tror att det brus som går att 
finna i kommunikationen mellan redovisaren och företagaren, vilket föranleder till att 
redovisningsinformationen feltolkas eller att delar inte förstås kan bero på: låga 
redovisningskunskaper hos företagaren, att redovisaren inte förmedlar informationen så 
att företagaren förstår, samt företagarens inställning till redovisning. Dessa är även 
orsaker som vi valt att undersöka i vår undersökning.  
 
Enligt Collis och Jarvis forskning är revisor och redovisningskonsulten företagens 
huvudsakliga rådgivare när det kommer till rådgivning i affärsfrågor 81. De kan, som 

                                                 
80 Kotler. P., Wong. V., Saunders. J & Armstrong. G Principles of marketing. (Harlow: Pearson Education 
Limited 2005), s.728f 
81 Collis, J.,& Jarvis, R. Financial information and management of small private companies. Journal of 
Small Business and Enterprise Development. Vol 9. Nr 2. 2002. s.108 
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tidigare nämnts, sköta den löpande bokföringen, hjälpa till att utarbeta 
ekonomistyrningsinstrument samt bistå företagaren med rådgivning i sakfrågor. Enligt 
Dyer och Ross kommer en företagare att ställa olika krav på relationen beroende på i 
vilket utvecklingsskede företagaren och företaget befinner sig i, samt vilken säkerhet 
företagaren känner i sin roll att driva företaget. Om företagaren är ny i sin position är han 
ofta osäker på hur styrningen av företaget ska se ut och söker därför svar på detta. När 
företagarens redovisningskunskap utvecklats och företagaren förstår de ekonomiska 
rutinerna ändras även formen för rådgivningen. Detta leder till att företagaren får upp 
ögonen för andra rådgivare och vad just deras rådgivning kan innebära för fördelar för 
deras företag. 82   
 
För att företagaren ska kunna använda sig av informationen de erhåller från sin konsult är 
det viktigt att den utformas och förmedlas på ett så effektivt sätt som möjligt. Enligt 
Sheila Shanker är det viktigt att rapporterna skrivs på ett sätt så att mottagaren enkelt kan 
förstå och ta till sig informationen. Därför ska den skrivas på ett enkelt språk utan svåra 
ekonomiska- och redovisningsbegrepp så att informationen kan förstås av dem som inte 
har ekonomisk utbildning. 83 
 
Även Stowers och White belyser i sin forskning betydelsen av kommunikation mellan 
konsulten och företagaren. De menar att konsulten måste besitta höga kunskaper i hur de 
kommunicerar med sina klienter, både i tal och i skrift för att kunna nå ut med sin 
information till användaren i företaget. Färdigheter i kommunikation är något som 
revisions/redovisningsbyråer ofta efterfrågar och ställer som krav vid sina rekryteringar. 
Ett problem är att de som saknar utvecklade färdigheter i kommunikation inte får hjälp att 
utveckla dem eftersom att byråerna oftast inte erbjuder träning i kommunikation för de 
nyrekryterade, detta är en kunskap de förutsätts besitta.84 
 

3.3.2 Kommunikation inom företaget 
Att den interna kommunikationen fungerar är en förutsättning för att verksamheten i ett 
företag ska kunna fungera på ett bra sätt. För att kontrollsystemen i sin tur ska fungera är 
det viktigt att de anställda tar fram relevant information, samt att det finns fungerande 
informationskanaler så att rätt person kan ta del av rätt information för att kunna ta beslut 
rörande företagets verksamhet. Det är också viktigt att de anställda i företaget är insatt i 
sin plats i organisationen för att de ska utföra de specifika uppgifter som de finns till för 
att lösa och uträtta inom organisationen. 85  
 
 

                                                 
82 Dyer, L. & Ross, C. Advising the Small Business Client. International Small Business Journal. Vol 25. Nr 
2. 2007. s.145f 
83 Shanker, S. Write On. Journal of Accountancy. Vol. 201. Upplaga. 5. Maj 2005. s. 28 
84 Strowers, R. & White, T. Connection Accounting and Communication: A Survey of Public Accounting 
Firms. Business Communication Quarterly. Vol. 62. Upplaga. 2. s. 37f 
85 Applegate, D. & Wills, T. Struggling to incorporate the COSO recommendations into your audit 
process? Here's one audit shop's winning strategy. Internal Auditor. Vol. 56. Upplaga. 6. December 1999. 
s. 65  
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4. Praktisk metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den metod vi har använt oss av för att samla 
ihop information till empiriavsnittet. Vi kommer att redogöra för valet av respondenter, 
intervjuernas tillvägagångssätt, bearbetning av ihopsamlad data och kritik mot våra 
primära källor.   
 

4.1 Val av praktisk metod 
 
När det stod färdigt vilket ämne vi skulle skriva om valde vi även vilken forskningsmetod 
vi tänkte arbeta efter för att besvara vår frågeställning, metoden blev en kvalitativ 
forskningsmetod. Vi valde den kvalitativa metoden eftersom vi ville göra en djupare 
undersökning där vi kunde se de bakomliggande sammanhangen för vår 
problemformulering. För att åskådliggöra dessa sammanhang valde vi att göra en 
intervjuundersökning. En intervjuundersökning ger nämligen respondenterna möjlighet 
att svara på sitt eget sätt, istället för att välja bland färdiga svarsalternativ som vid en 
enkätundersökning86. 
 

4.2 Val av respondenter 
 
Valet av våra respondenter har sin grund i forskningens syfte, avgränsningar och 
begränsningar. Vi har i undersökningen valt att undersöka hur redovisningsinformation 
som köpts från redovisningsbyrån kan användas av K2 företag inom åkeribranschen och 
hur den kan komma att påverka ekonomiska beslut i företaget Vi var även nyfikna på hur 
informationen förmedlas på ett så effektivt sätt som möjligt från konsulten till 
företagaren. Vi har begränsat vår undersökning till att omfatta Umeåregionen, detta för 
att underlätta accessen till företagen och för att underlätta vår möjlighet att besöka 
respondenterna för en personlig intervju. Vi har valt personliga intervjuer framför 
telefonintervjuer eftersom detta ger möjligheten att läsa respondentens kroppsspråk87 
samt att det känns mer personligt. Vi har i vår undersökning valt att intervjua både 
företagare aktiva inom åkeribranschen och redovisningskonsulter från revisions- och 
redovisningsbyråer. Vi har valt att intervjua båda grupper eftersom det ger oss en 
möjlighet att genomlysa problemet från olika vinklar. Detta har vi valt att göra eftersom 
de två grupperna har olika erfarenheter av hur redovisning bör användas och i vilken 
utsträckning den används idag. Vi hoppas även att denna intervjutaktik kan ge oss en 
form av verifiering av informationen eftersom att gruppen redovisningskonsulter kan 
besvara frågan; hur redovisningen bör användas? och gruppen åkeriföretagare på hur 
redovisningen används idag. Dessutom behövs båda grupperna för att besvara hur 

                                                 
86 Andersen, E. & Schwencke, E. Projektarbete – En vägledning för studenter. (Lund: Studentlitteratur. 
1998) s. 94f 
87 Bryman, A. & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Malmö: Liber. 2005) s. 140f  
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förmedlingen av information från konsult till företagare går till, eftersom de två 
grupperna kan ha olika uppfattning om hur informationen kommuniceras.    
 
För att komma i kontakt med åkeriföretagare för att boka en intervju, kontaktade vi Sten 
Ahlberg som är regionansvarig för Sveriges Åkeriföretag Norr. Sten hjälpte oss att ta 
fram åkerier inom Umeåregionen som uppfyllde kriterierna för K2 företag. Sedan fick vi 
ta kontakt med dessa företag för att sedan undersöka vilka av dessa som köpte sina 
redovisningstjänster, vilket var en del av syftet med undersökningen. Efter att vi gjort 
detta hade vi ett tiotal företag som uppfyllde våra kriterier: K2 företag som köper 
redovisningstjänster. De som valdes för intervju ur denna grupp är de företagare som 
kunde ställa upp för intervju under den tidsperiod vi avsatt för intervjuer.  
 
Respondenter från gruppen redovisningskonsulter valdes ut genom att vi kontaktade de 
stora revisionsbyråerna i Umeå. Vi har dock tvingats utöka denna respondentgrupp till att 
även omfatta redovisningsföretag i Umeå. Denna utökning beror på att två av de fem 
största revisionsbyråerna inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Det krav vi har 
ställt på gruppen redovisningskonsulter är att de löpande jobbar med K2 företag samt att 
de har erfarenheter av den valda branschen, nämligen åkerier. Det blev sammanlagt åtta 
intervjuer som genomfördes, fem redovisningskonsulter och tre åkeriföretag. 
Anledningen till att vi valt att intervjua fler redovisningskonsulter än företagare, är att vår 
undersökning utgår ifrån redovisarens perspektiv. Vi ansåg därför att det var viktigt att 
försöka få någon slags teoretisk mättnad från redovisningskonsulterna och därav antalet 
redovisningskonsulter. 
 

4.3 Intervjumetod   
 
När vi kontaktade redovisningskonsulterna och åkeriföretagen i syfte att boka intervjuer, 
var vi noga med att beskriva vad som var syftet och bakgrunden till vår undersökning. 
Detta för att respondenterna skulle få förståelse för vad vi arbetade med samt att de skulle 
förstå varför vi valt att kontakta just dem. 
 
I arbetet inför intervjuerna valde vi att upprätta två intervjuguider som vi använde oss av 
under intervjuerna. En intervjuguide för redovisningskonsulterna och en för 
åkeriföretagen. Intervjuguiden är ett dokument där vi har skrivit ned tre olika teman som 
vi tänkt behandla under intervjun samt en del om bakgrundsinformation. Vi har även 
ställt upp ett antal frågor under varje tema, för att i slutet av intervjun kunna kontrollera 
om vi har berört alla de punkter som vi ansett viktiga. I annat fall skulle vi kunna gå 
tillbaka och ställa kompletterande frågor angående ett visst avsnitt. Anledningen till att 
använda en intervjuguide är att vi inte vill styra intervjun för mycket, istället vill vi att 
respondenten ska få möjlighet att tala fritt. Enligt Andersen och Schwencke ger detta oss 
forskare möjlighet till att få svar som vi tidigare inte hade förväntat oss samt att det ger 
oss möjligheten att följa upp respondentens svar på ett bättre sätt88. Genom att vi har 
använt oss av en intervjuguide, har vi inte varit bundna av frågeordningen, vilket givit oss 
                                                 
88 Andersen, E. & Schwencke, E. Projektarbete – En vägledning för studenter. (Lund: Studentlitteratur. 
1998) s. 95f 
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möjligt att följa upp intressanta svar med olika följdfrågor. Om vi hade använt oss av en 
strukturerad intervju tror vi att vi inte skulle kunna ha tagit dessa avsteg och gått miste 
om viktig information. De tre stora teman vi valt att behandla under intervjuerna är: 
Redovisning, kommunikation och ekonomistyrning. Den intervju metod vi har använt oss 
av kan enligt Bryman och Bell likställas med en semi-strukturerad intervjumetod 
eftersom att vi författare kan göra avsteg från intervjuguiden samt följa upp 
respondentens svar med följdfrågor89. 
 
Vi valde att skicka ut intervjuguiden, innehållande både teman och dess tillhörande 
frågor, via e-post till respondenterna före intervjutillfället. Anledningen till detta var att 
respondenten i lugn och ro före intervjun skulle kunna förbereda sig för intervjun och 
tänka ut vad de anser är viktigt att ta upp. Det här tillvägagångssättet med att skicka ut 
intervjuguiden anser vi leder till att vi får mer genomtänkta svar, eftersom att chansen är 
mindre att respondenten känner sig överraskad och stressad över oförberedda frågor och 
därför glömmer att nämna delar som de i annat fall skulle ha tagit med.  Anledningen till 
att vi skickade ut den kompletta intervjuguiden, innehållande både teman och tillhörande 
frågor var att respondenten skulle få bättre förståelse vad vi menade med våra teman. Till 
en av respondenterna skickades inte intervjuguiden ut före intervjutillfället och det var till 
Dahlbergs Åkeri I Umeå AB, anledningen till att den inte skickades ut i förväg var att 
respondenten saknade e-post. Intervjun blev även lagd så nära i tid att det inte fanns 
möjlighet att skicka den med vanlig postgång.   
 
Intervjuerna utspelade sig på platser som respondenterna själva fick välja. Oftast 
utspelade sig intervjun på respondentens kontor. Vi ansåg att det var viktigt att vara 
tillmötesgående både med val av tid och plats eftersom att respondenterna tog tid från sitt 
arbete till att delta i vår undersökning. Endast en av intervjuerna utspelade sig på annan 
plats än respondentens kontor. Det var intervjun med Tomas Andersson på åkeriet Einar 
Andersson & Söner Åkeri AB. Intervjun med Tomas utspelade sig i en av företagets 
lastbilar under en körning. Vi hade planerat att alla intervjuer skulle vara besöksintervjuer 
där vi intervjuade respondenten ansikte mot ansikte. I ett fall blev det en telefonintervju. 
Anledningen till detta var att Patrik Dahlberg på åkeriet Dahlbergs Åkeri I Umeå AB 
önskade att få vara med i undersökningen men hade inte möjlighet att träffa oss eftersom 
att han hade väldigt många körningar inplanerade före jul. 
 
Tanken var att vi två författare till studien skulle göra intervjuerna tillsammans. 
Anledningen var för att vi skulle kunna hjälpas åt med att ställa följdfrågor, samt att det 
underlättar vid diskussionen och analysen ifall båda författarna varit med under intervjun. 
I annat fall skulle det krävas en omfattande inläsning på de intervjuer som båda inte 
deltagit i, vilket hade varit tidskrävande. I ett av fallen, intervjun med Harald Sandberg så 
intervjuades han endast av en av författarna. Anledningen var att intervjun var lagd under 
mellandagarna. Intervjuerna skiftade i längd beroende på respondenten som intervjuades. 
En del respondenter gav flödiga beskrivningar medan andra gav mer kortfattade 
beskrivningar. Det var även lättare för oss att komma med följdfrågor på de respondenter 
som gav mer flödiga svar vilket även det ledde till en längre intervju. Genomgående var 
intervjuerna med redovisarna längre än intervjuerna med åkeriföretagen, vilket vi antar 
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beror av att intervjuguiden var olika för de två grupperna samt att kunskapsnivån är 
annorlunda mellan grupperna. Intervjuerna med redovisningskonsulterna skiftade mellan 
40 min till nästan två timmar medan intervjuerna med åkerierna varade i ungefär 30-40 
minuter.  
 
Vi erbjöd samtliga respondenter att vara anonyma i vår undersökning och alla utom en 
godkände att vi fick skriva ut namnet och företagsnamnet. Den enda som nekade var en 
redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Anledningen till detta var att 
företaget hade en policy som tillåter att vi får uppge företagsnamnet i undersökningen, 
men att konsulten förblev anonym. Att vi inte fick tillåtelse att skriva ut respondentens 
namn anser vi vara oviktigt för syftet med undersökningen och vi anser inte heller att det 
påverkar accessen till intervjurespondenten på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi 
valde att spela in samtalen för vår egen skull, för att vi i ett senare skede av studien skulle 
kunna transkribera intervjuerna och på så sätt göra informationen mer användarvänlig för 
oss. Metoden att spela in intervjun är en allmänt erkänd metod. Enligt Bryman och Bell 
kan dock inspelning av intervjun leda till att intervjupersonen kan känna sig hämmad90, 
detta var inget som vi kände av hos våra intervjupersoner. Varje intervju avslutades med 
att vi bad att få återkomma ifall vi hade kompletterande frågor och det fick vi göra. Samt 
att vi skulle skicka ut en förkortad sammanfattning av intervjun som respondenten 
uppmanades läsa igenom för att korrigera eventuella feltolkningar. Detta gjorde vi för att 
vara på den säkra sidan att inget misstolkades.  
 

4.4 Bearbetning av intervjuer 
 
För att kunna använda oss av den information som vi samlat ihop genom våra intervjuer 
har vi varit tvungna att bearbeta all information för att göra den mer användarvänlig för 
oss. Det vi har gjort är att vi har transkriberat samtliga intervjuer, vilket innebär att vi 
utifrån våra inspelningar ordagrant skrivit ned allt vad som har sagts under intervjuerna. 
För att göra informationen överskådlig har vi sammanfattat varje respondents intervju där 
vi delat in den i de tre olika temaavsnitten som tidigare nämnts. Eftersom detta resulterar 
i en subjektiv tolkning från vår sida av respondenternas svar så har vi skickat ut samtliga 
transkriberingssammanfattningar via e-post till respondenterna samt uppmanade dem att 
korrigera eventuella feltolkningar eller ifall de har något annat att tillägga. Till Dahlbergs 
Åkeri I Umeå AB skickades den förkortade sammanfattningen av intervjun med vanlig 
postgång eftersom respondenten saknade e-post. Om respondenterna velat göra ändringar 
så har detta inte berott på feltolkningar, utan att respondenter velat förtydliga sina svar 
med fler eller utförligare beskrivningar vilket vi har varit glada för att de har velat göra. I 
arbetet med bearbetning av intervjuer är vi mycket nöjda och vi tror även att våra 
respondenter är det.  
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4.5 Access 
 
Enligt Johansson Lindfors handlar access om tillträde till information. I vårt fall kan det 
beskrivas som respondentens motivation att ställa upp i undersökningen och dess 
motivation att dela med sig av sina erfarenheter.91  
 
Vi anser att vi har haft en väldigt god access till våra respondenter. De har samtliga visat 
ett genuint intresse av att delta i vår undersökning och varit väldigt hjälpsamma. En 
bakomliggande orsak till intresset tror vi är den utförliga beskrivning vi givit 
respondenten av vad syftet och bakgrunden är till vår undersökning. Det kan ha bidragit 
till att respondenten fått en förståelse för ämnet samt en förståelse varför deras åsikter och 
erfarenheter är viktiga för studien. Dessutom ligger ämnet i respondenternas intresse. 
Redovisningskonsulterna har ett intresse av att se hur de kan förmedla informationen på 
ett bättre sätt till sina kunder för att öka deras kundtillfredställelse. Åkeriföretagen har 
också en vilja om att öka förståelsen för hur redovisningen de köper kan användas som 
ekonomiskt hjälpmedel i företaget. 
 
Vi anser att utskicket av intervjuguiderna ökat accessen eftersom det kan ge 
respondenterna en bild av seriositet för vårt arbete och därav en vilja för dem att 
förbereda sig inför intervjun för att göra den så bra som möjligt. Det var den bild vi fick 
under intervjuerna eftersom att respondenterna hade läst igenom intervjuguiden och vid 
vissa tillfällen även tagit sig tid att skriva ned stödanteckningar för att inte missa någon 
viktig detalj.  
 
En rädsla vi hade var att åkaren vi intervjuade medan denne hade körning, skulle känna 
sig stressad och att accessen därav skulle bli lägre. Rädslan för minskad access försvann 
dock när respondenten visade en stark vilja att delta i studien samt när vi fick se hur 
avslappnad och naturlig Thomas Andersson var under intervjun. Vid närmare eftertanke 
tror vi detta kan bero på att lastbilen som är deras arbetsplats är en trygg och bekväm 
miljö för honom, samtidigt som att det var ett äventyr att åka med för oss. 
 
För oss kändes det även som ett bevis på hög access när respondenterna gav oss tillåtelse 
att återkomma ifall vi hade ytterligare frågor samt att de var intresserade av att ta del av 
den färdiga uppsatsen. 
 

4.6 Källkritik på primärdata 
 
Vi valde i vår undersökning att begränsa oss till företag belägna i Umeå. Anledningen var 
att vi bestämt att vi skulle göra personliga intervjuer, vilket hade varit svårt om 
respondenterna befunnit sig på olika platser i landet eller i världen. I studien begränsade 
vi oss till en bransch nämligen åkeribranschen och detta anser vi ger oss bättre underlag 
att uttala oss om faktiska förhållanden bland dessa företag i en och samma bransch. Ifall 
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vi hade valt att intervjua företagare från olika branscher hade vi förlorat denna tyngd och 
trovärdighet eftersom att företagare inom olika branscher kan ha olika utformning på 
redovisningen. Redovisningen används också på olika sätt inom olika branscher även om 
redovisningsprinciperna bland K2 företagen är desamma. 
 
Något som är viktigt är att bedöma accessen till respondenterna. Här anser vi att 
respondenterna har varit väldigt tillmötesgående och visat ett genuint intresse både av 
ämnet i sig och att delta i vår studie. Vi bör även tillägga att redovisningskonsulterna är 
representanter för sina byråer och att detta kan färga eller hämma deras svar. I vår studie 
tror inte vi att detta har varit ett problem eftersom att redovisarna inte ska uttala sig om 
känslig information om byrån. Istället har våra frågor behandlat redovisarnas personliga 
åsikter om hur företagarna på bästa sätt kan använda redovisningsinformationen de köper 
och hur företagarna uppfattar informationen de tillhandahålls av konsulten. Eftersom 
dessa frågor framförallt efterfrågar konsulternas egna åsikter tror inte vi att de har färgats 
eller hämmats av revisions- eller redovisningsbyrån. Ur åkeriernas synvinkel anser vi 
även att de har varit villiga att dela med sig av sina erfarenheter. De har inte heller 
utfrågats om känslig information om sitt företag utan framförallt hur 
informationsförmedlingen går till mellan dem och deras redovisningskonsult och hur de 
använder redovisningsinformationen. Detta kan vara en anledning till att de känner att de 
kan tala fritt i ämnet. Dessutom har vi fått uppfattningen under våra intervjuer att 
samtliga respondenter har varit väldigt öppna och gärna delat med sig av sina 
erfarenheter. Vi anser kortfattat att ingen av parterna kan ha något att förlora genom att 
ställa upp i undersökningen och därför har de samtliga hjälpt till att göra det bästa som 
går för att de är intresserade av hur studien kan föra forskningen och utvecklingen framåt 
inom ämnet. Detta är något som kommer att vara intressant och användbart för dessa två 
respondentgrupper i framtiden om det fortsätter forskas på.  
 
Under våra intervjuer har vi tänkt på att inte ställa för ledande frågor, utan att istället låta 
respondenten tala fritt. För att säkerställa att vi inte är för ledande i våra frågor och under 
intervjun, så har vi försökt att låta respondenten av sig själv komma in på de tre 
områdena som har använts. Vi har däremot försökt styra intervjun lite genom att ställa 
följdfrågor för att förtydliga vad respondenten sagt. Detta tillvägagångssätt anser vi har 
bidragit till ett bättre flyt under intervjuerna, samt att respondenterna givits gehör för sina 
åsikter.  
 
Vi har även haft ett särskilt tillvägagångssätt för att säkerställa att våra tolkningar 
stämmer och det är att vi har spelat in våra intervjuer på band för att sedan transkribera 
intervjuerna ordagrant, sedan har vi skrivit en sammanfattning av intervjun där vi lyfter 
fram de huvudargument som vi valt att sedan använda i vårt empiriavsnitt. För att 
säkerställa att vi inte har feltolkat har vi låtit respondenterna läsa igenom och givits 
möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar.       
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5. Empiri 
 

5.1 Lindebergs Grant Thornton 
 

5.1.1 Bakgrund 
Vår första respondent på ”konsult-sidan” var Catharina Walter och hon arbetar som 
redovisningskonsult på Lindebergs kontor som är beläget väst på stan i Umeå. Catharina 
arbetade först fyra år på en annan stor revisionsbyrå för att sedan byta till en 
redovisningsbyrå där hon arbetade med redovisning och sedan första april 2006 arbetar 
hon som redovisningskonsult på Lindebergs Grant Thornton. Hon har varit verksam i 
arbetslivet sedan 1990 och är utbildad civilekonom med inriktning på 
revision/redovisning. Företaget Lindebergs Grant Thornton är också det enda stora 
revisions- och konsultföretag i Sverige som är inriktad på ägarledda företag.  
 

5.1.2 Ekonomistyrning 
Catharina tycker att det är viktigt att företagarna är insatta i redovisningen eftersom det är 
den praktiska informationen för att kunna se hur det går för företaget. Hon menar även att 
det är redovisningsinformationen som är ett avgörande beslutsunderlag för att förstå vad 
som är viktigt att göra för just det företaget. Hon påpekar även att det är betydelsefullt att 
företagen tittar på siffrorna och lär sig förstå vilka nyckeltal som är viktiga att hålla koll 
på i sin bransch. Hon tycker att det är framförallt nyckeltal som kassalikviditet, soliditet, 
bruttovinst, räntabilitet och skuldsättningsgrad är de viktigaste talen för företagarna att 
hålla koll på. Catharina menar även att det är viktigt att titta på den procentuella 
förändringen och förstå vad förändringen har berott på.  
 
Då vi frågar om vilket nyckeltal som har störst betydelse för K2 företag så tycker 
Catharina att det är likviditetsmåtten. Hon fortsätter med att säga att det är för att 
företagen måste hålla koll på likviditeten så att de kan göra en prognos om det skulle 
behövas. Catharina tycker att det är angeläget att företagen förstår att det är viktigt med 
planering, framförallt på sikt om företagen funderar på att utöka verksamheten. Vi frågar 
sedan vidare varför hon tror att vissa företag inte vill ha någon uppföljning av nyckeltal. 
Det tror hon beror på att företagen tycker att det känns onödigt och att det beror på 
företagens målsättning. Hon tycker att det är märkligt att det inte är fler som följer upp 
olika nyckeltal, som till exempel, bruttovinst som berättar hur företaget faktiskt går, det 
tror hon företagen kan ha nytta av.  
 
Vi frågar vidare om i hur stor utsträckning prognoser och planering används i K2 företag 
och på det svara Catharina att det är nästan obefintligt. Hon framhåller att alla företag 
skulle kunna dra stor nytta av att göra planeringar och prognoser men säger att det är 
främst de större företagen som vill ha och använder det. Catharina tycker att det är 
negativt att de mindre företagen inte använder det för om de planerar bättre så skulle de 
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genast få bättre insikt i hur det går för företaget. Hon menar att om företaget har arbetat 
ihop en kundstock så krävs det att företagaren har en drivkraft för att det ska generera ett 
överskott. Då menar hon att det krävs en bra planering, inte bara på kort sikt utan även på 
lång sikt.  
 
”De mindre arbetar här och nu! Det är ju deras livsstil lite grann att vara entreprenörer 
och köra på. Om det bara rullar på är de ganska nöjda med det. Man kan bli förvånad att 
de inte vill styra mer, jag tycker att de borde planera och ha lite mer koll.” 
 

5.1.3 Redovisning 
Då vi frågar vilka redovisningstjänster de erbjuder sina kunder så svarar Catharina att de 
har kompetensen att göra allt inom området redovisning. Hon säger att de erbjuder allt 
från att sköta ett företags bokföring till att göra deras årsredovisning. Hon fortsätter även 
med en utveckling av vad de på Lindebergs Grant Thornton kan hjälpa kunderna med: 
 
”Vi kan göra allt från vaggan till graven så att säga, från bolagsbildningar till 
generationsskiften.” 
 
Hon säger att allt beror på vad kunden har för behov och vilken efterfrågan den specifika 
kunden har. Beroende på behoven och efterfrågan så skräddarsys tjänsterna åt varje kund 
för att de ska bli så nöjda som möjligt. Något som också erbjuds och som används i 
tämligen stor utsträckning inom K2 företag är löneadministration. När vi frågar om 
redovisningstjänsterna företag brukar köpa skiljer sig beroende på ifall det är ett nystartat 
företag eller ett mer etablerat, svarar Catharina att ett nystartat företag har ofta 
ambitionen att försöka sköta det mesta själv. Hon menar också att det är för att de nya 
företagarna vill få en inblick och kunna hantera det mesta själv i sitt företag. Catharina 
säger sedan att allt eftersom tiden går brukar de flesta företagare inse att tiden inte räcker 
till, arbetet att försöka sköta redovisningen blir för komplext och svårt. Efterfrågan av att 
köpa redovisningstjänster tycker Catharina ökar med tiden eftersom nivån på kunskapen 
inom företagen är mycket elementära. Hon tror även att mycket beror på tiden, att dem 
helt enkelt inte hinner med att sköta redovisningen själv, utan hellre vill tjäna pengar på 
sitt arbete. Då vi frågar ifall det kan vara tiden som är en avgörande faktor för företagarna 
så instämmer Catharina.  
 
Då vi frågar hur stora redovisningskunskaperna är hos K2 företag så säger Catharina att 
de flesta har ganska grundläggande kunskaper men att det kan finnas dem som läst lite 
redovisning. Hon menar även att de flesta startar ett företag för att de är entreprenörer 
inom en viss bransch och det är ett heltidsjobb. Det kan finnas en liten grupp som har lite 
redovisningskunskaper, fortsätter hon, även om dessa kunskaper inte är stora alls, vill 
dem sköta det mesta själv 
 
”Vi försöker få företagarna att förstå att ju snabbare man bokför, desto snabbare får de 

ut bättre underlag, så att de kan fatta rätt beslut.” 
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Hon tror att de flesta företag tycker att det är dyrt att köpa redovisningstjänster och 
företagarna har svårt att inse vad det faktiskt är konsulterna gör. Hon menar att 
konsulterna inte bara registrerar debet och kredit utan det viktigaste är den analys som 
görs som kommer att ge företagaren ett mervärde i framtiden. Däremot så menar 
Catharina att med tiden så uppskattar företagaren det arbete hon utför och det skapas ett 
förtroende mellan henne som konsult och med företagaren som köper tjänsten. I det stora 
hela så tror Catharina att kunderna ser redovisning som ett måste, ett nödvändigt ont och 
därför tror hon att företagarna tycker att det ska vara så billigt som möjligt. Hon tycker att 
företagarna ska få upp ögonen och inte bara se det som en onödig kostnad utan som en 
investering i företaget.   
 
Det finns även en del kredit- och låneinstitut, framförallt banker, som kan vara 
intresserade av att se företagets redovisning menar Catharina. Hon säger att det även kan 
vara konkurrenter. Det Catharina stött på mest är att banker vill ha årsredovisningen 
innan de ger ut ett lån eller om de ska köpa någon ny maskin.  
 

5.1.4 Kommunikation 
Catharina tycker att det är viktigt att ha en bra relation till sin kund. Hon berättar att då 
hennes arbete är utfört, sätter hon sig ner och kollar igenom en lista som skrivs ut med 
olika händelser som hänt under månaden. Om det är något som ser konstigt ut så ringer 
hon upp kunden och bokar in ett möte så att de kan titta på det tillsammans. Hon tycker 
att det är viktigt att vid möte med en kund att denne förstår vad siffrorna säger och 
betyder. Därför förklarar hon allting i ord så att kunden har en möjlighet att förstå vad det 
är som har hänt den månaden. Hon säger att det finns två typer av kunder, en ”lyssnande” 
och en ”läsande”. Catharina säger att den ”läsande” kunden vill läsa och titta på 
papperna. Den andra typen av kund är den ”lyssnande” och då menar Catharina att hon 
kan sitta och berätta för kunden hur det ser ut, utan att denne ens ögnar igenom listorna. 
Vi frågar vad som menas med ”listorna” och då får vi till svar att det är mest resultat- och 
balansräkning som har gjorts i en förkortad version. Hon nämner även att det inte är 
möjligt att träffa varje kund en gång i månaden utan ett möte bokas in endast om det är 
något som ser konstigt ut och behöver diskuteras. Varje månad ska skattedeklarationen in 
och då blir det oftast så att kunderna kommer in och skriver under. Samtidigt så påpekar 
hon att kunderna alltid får ett exemplar av resultat- och balansrapporterna med 
noteringar, så att de har möjlighet att se vad som hänt.  
 
Catharina säger att alla kunder har möjlighet att ringa eller att komma in på kontoret för 
att boka ett möte. Vidare menar Catharina att revisorerna har ett grunderbjudande att 
träffa klienterna två gånger per år, innan bokslut och efter bokslut för att stämma av 
allting. Hon menar även att det är dessa träffar som kan ses som ett möte om framtiden, 
hur det kommande året kommer att se ut. Hon har även möten med sina kunder för att 
göra ett ”avstamp” innan bokslutsarbetet.  
 
Även om Catharina säger att hon inte hinner träffa alla kunder en gång i månaden så är 
hon även noga med att påpeka att hon begär att de ska förstå siffrorna och vad dem 
betyder. Hon säger även att hon brukar köra en liten grundkurs med alla kunder från 
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början så att hon vet hur varje kund vill ha sin information förmedlad. Catharina tycker 
att K2 företag har svårt att förstå och att läsa resultaträkningen bra, men att de har 
betydligt mycket svårare att förstå balansräkningen. Hon tycker att det är viktigt att 
redovisningskonsulten lägger sig på kundens nivå. 
 
Enligt Catharina så får redovisningskonsulter på hennes byrå inga riktlinjer att följa vad 
gäller kommunikationen mellan konsult och kund. Hon tycker att det är viktigt att 
redovisningskonsulter får gå någon kurs i kommunikation. Hon tror att det nästan är 
nödvändigt för att kunna behålla kunderna eftersom om inte samarbetet fungerar och 
kunden inte förstår henne blir det lätt att kunderna vill byta konsult. Samtidigt så tycker 
Catharina att det är viktigt att företagarna bibehåller samma konsult eftersom arbetet 
mellan konsult och kund blir mer effektivt. Med det menar hon att om en konsult haft 
samma kund länge så vet konsulten bakgrunden och historien i företaget.  
 

5.2 Ernst & Young 
 

5.2.1 Bakgrund 
Margita Ärlestig arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young (nedan 
kallat E & Y) och har arbetat där i 19 år. Hon, tillsammans med 13 stycken andra 
redovisningskonsulter, jobbar mest med små företag, de så kallade K2 företagen. Margita 
är utbildad på Ernst & Young och har även gått en fem-terminers utbildning för att få 
auktorisation inom redovisning. Den utbildningen har hon gått genom Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund som är en branschorganisation så hon har ingen 
högskoleutbildning inom redovisning. Margita har inte arbetat på något annat ställe än 
Ernst & Young och ser sig därför som helt fostrad inom företaget.  
 

5.2.2 Ekonomistyrning 
Margita tror att det är vanligt att åkerier har satt upp lönsamhetsmål för verksamheten och 
det tror hon beror på att finansiärerna kan komma att kräva det ifall det är en nystartad 
verksamhet. Hon påpekar även att det är ganska individuellt ifall företagen gör det eller 
inte. Margita tycker att det är viktigt att åkerierna försöker göra budgetar och prognoser 
speciellt om företaget har anställda eftersom det blir lättare att planera verksamheten då. 
Hon tycker att budget, prognos och att ha för- och efterkalkyl är några viktiga styrmedel 
för att kunna planera en verksamhet. Ett åkeri bör göra en praktisk prognos ifall ett inköp 
av en lastbil ska göras och beräkna hur många timmar just den lastbilen kan vara i bruk. 
Margita menar att dessa rapporter är olika omfattande från företag till företag. För att 
göra det enklare för kunderna att förstå så brukar Margita begränsa sig till att enbart prata 
om de nyckeltal som finns i resultatrapporterna, om inte behov finns för annat.  
 
Generellt sett så tycker Margita att åkerierna har bra inseende på företagets verksamhet 
men har svårare att förstå en resultat- och balansrapport. Trots vissa svårigheter med 
resultat- och balansrapporter vet åkarna oftast vad det är som behöver förbättras för att få 
ett mer gynnsamt resultat. Margita tycker att de flesta åkarna har mycket att lära sig för 
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att kunna använda redovisningen optimalt inom företagen men hon säger att det finns 
dem som är jätteduktiga på det. Margita skulle vilja se att redovisningen används till att 
exempelvis göra kalkyler och prognoser inför lån eller använda det ifall företaget ska 
expandera.  
 

5.2.3 Redovisning 
Margita tycker att storleken och typen av redovisningstjänster skiljer sig väldigt mycket 
från företag till företag. Det finns företag som är jätteduktiga på redovisning och vill lära 
sig men sedan finns det företagare som inte bryr sig, Margita menar att det är svårt att 
vara generell på den punkten. Målet för Margita är att företagarna ska kunna göra mer 
själva om de vill detta och det är framförallt för att det inte ska bli så dyrt för åkerierna.  
 
E & Y erbjuder alla olika redovisningstjänster, det är allt från löpande redovisning, till 
bokslut och avstämningar. Margita berättar att det enda Ernst & Young inte erbjuder är 
betalningar och anledningen till det är att E & Y tycker att företagen ska ha kontroll över 
sitt eget bankkonto men däremot kan de göra betalningsförberedelser. Hon berättar att det 
som brukar vara speciellt för åkerier är att de vill se hur varje lastbil går och ha en 
uppdelning på resultatenheter. Margita säger att det även är många åkerier som har 
”tvåveckorslön” istället för månadslön och det kräver mycket tid så därför brukar åkerier 
efterfråga den tjänsten.  
 
Margita tror att redovisningskunskaperna inom åkeriföretag är ganska små och hon tror 
att det beror på att företagaren ofta är en engagerad entreprenör. Hon tror inte heller att 
åkarna varken har tid eller engagemang att lägga ner på redovisningen. Redovisningen 
ska användas i nuet, tycker Margita och säger även att det är många som släpar efter med 
redovisningen. Ska företagen kunna fatta de rätta besluten så går det inte att 
redovisningen släpar efter menar Margita. I den mån det går försöker Margita att utbilda 
den som har hand om redovisningen i åkeriet för att denne blir mer insatt i verksamheten 
och förstår siffrorna.  
 
De externa intressenterna som är intresserade av att se åkeriernas redovisning är 
skatteverket och de som finansierar företaget. Margita ser konkurrenterna som en annan 
intressent även om hon tror att de inte har tillräckligt mycket tid att sätta sig in i någon 
annans redovisning. Margita både tror och hoppas att banken är intresserade av att prata 
med redovisningskonsulterna och inte bara revisorerna då det är på tal om ett lån för 
åkerierna. Detta tror hon mest beror på att revisionsplikten kommer att försvinna för de 
små företagen.  
 

”Eftersom att det kommer att bli en förändring så tror jag att vår bransch kommer att 
utarbeta ett koncept för någon sorts intyg.” 

 
Margita tror att de flesta åkerier tycker att det är dyrt att köpa redovisningstjänster men 
hon tror på en förändring. Hon hoppas på att åkarna kan ta till sig informationen och se 
vilken nytta den kan göra i företaget. Hon tror mycket det beror på konsulten, förstår 
åkaren vad de får, så lär de sig att uppskatta arbetet bättre. Att åkarna tycker att det är 
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dyrt tror Margita beror på att de inte förstår vad redovisningen ska användas till men även 
de komplexa reglerna är en bidragande faktor.  
 

5.2.4 Kommunikation 
Margita berättar att överlämnandet av den löpande bokföringen oftast sker via post. 
Åkarna får en balansrapport, en resultatrapport, en skattedeklaration samt ett följebrev 
som talar om resultatet och hur mycket de ska betala på skattedeklarationen. Hon berättar 
att det ofta förekommer kortare telefonsamtal med kunderna ifall det finns något 
frågetecken som behövs tas upp. Ernst & Young har en policy och en metodik de följer 
då det handlar om att kommunicera med kunden som bland annat handlar om när och hur 
det ska hållas planeringsmöten direkt med kunden. Företaget har inga direkta riktlinjer 
hur konsulten ska framhålla sig till kunden, trots detta så följs policyn av alla konsulter 
och det fungerar bra. 
 
Margita upplever intresset från företagarna på lite olika sätt och hon tror att det hänger 
ihop med priset. De kunder som inte bryr sig om priset är ofta de som låter konsulterna 
arbeta fritt medan de som tycker att det är dyrt vill många gånger ha ”ett finger med i 
spelet”. Detta tror Margita beror på att de vill hålla nere kostnaderna så gott det går och 
vill göra mera själva än att låta konsulterna göra hela redovisningen.  
 
Det är viktigt att kommunicera med kunderna på en nivå där de förstår, och inte använda 
allt för avancerade ekonomibegrepp menar Margita. Hon själv använder sällan 
ekonomibegrepp och försöker anpassa kommunikationen efter kunden därför att hon 
tycker att det är viktigt att de förstår vad det är hon säger. Ett sätt som hon tror på, är att 
lägga in informationen i stapeldiagram för att göra det enklare och mer överskådligt för 
kunden. Hon tycker att det är viktigt att hitta det som är intressant för just det specifika 
företaget så att informationen har ett syfte, att hjälpa företaget framåt.  
 

5.3 Terros Redovisning AB 
 

5.3.1 Bakgrund 
Tero Tuomi är auktoriserad redovisningskonsult och driver ensam redovisningsbyrån 
Terros Redovisning AB sedan tre år tillbaka. Tero började sin ekonomiska bana som 
revisorsassistent på en större byrå 1989. 1990 till 1998 arbetade han som 
redovisningskonsult med kundansvar på Ernst & Young. Efter åtta år på Ernst & Young 
bytte Tero arbetsgivare för att jobba som ekonomichef. Efter två år valde Tero att gå 
tillbaka till Ernst & Young eftersom att arbetet som ekonomichef kändes enformigt. Tero 
jobbade på Ernst & Young fram tills att han för tre år sedan startade sin egen 
redovisningsbyrå. Anledningen till att Tero valde att starta en egen redovisningsbyrå var 
att han kände sig begränsad av de nya jäv-reglerna, vilka begränsade honom från att 
arbeta efter kundens önskemål nämligen att vara mer inblandad i själva företaget.     
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Tero läste ekonomi och redovisning på komvux, därefter en påbyggnadskurs ekonomi –
och revison på Östra gymnasiet i Umeå och utbildade sig via SRF, Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund, till diplomerad redovisningskonsult, en femårig 
utbildning. Utbildningen var enligt Tero väldigt grundlig och  seriös. Efter utbildningen 
jobbade Tero på redovisningsbyrå i fem år tills han blev legitimerad redovisningskonsult, 
det som idag har bytt namn till auktoriserad redovisningskonsult.  
 

5.3.2 Ekonomistyrning 
Tero berättade under intervjun att det på senare tid skett förändringar i hur företagen 
planerar sin verksamhet. Tidigare utgjordes ekonomistyrning till stor del av budgetar. 
Idag används framförallt budgetar ifall företaget ska förändras, exempelvis genom en 
expansion. I de fall åkerierna inte strävar efter att växa utan att företagets mål är att löpa 
på samma nivå år efter år, vilket stämmer in på många åkerier, i dessa fall ser inte kunden 
någon mening med att upprätta en budget. För de flesta företag är det viktigaste att 
jämföra med tidigare år och vid bokslutet har det nu blivit allt vanligare att företaget 
upprättar prognoser för kommande år. För de flesta kunder måste det ske en stor 
förändring inom företagen får upp ögonen för budgetar eller prognoser, antingen ska det 
gå jättebra och företagaren vill att det ska gå bättre eller så har det börjat gå dåligt och 
företaget vill veta varför och hur de ska arbeta för att komma på fötter igen. 
 
Enligt Teros uppfattning är storleken en annan faktor som påverkar efterfrågan av hjälp 
med verksamhetsplanering, budgetar, prognoser och kalkyler. Anledningen till att 
efterfrågan eller intresset är större inom de större företagen tror Tero beror på att dessa 
företag börjat ha tillräcklig kompetens för att kunna utforma ekonomistyrningen, samt att 
det kan vara en nödvändighet för företagaren för att kunna överblicka och styra företaget 
på det sätt företagaren avser. Denna funktion kanske inte är lika viktig för en åkare med 
bara en eller två lastbilar eftersom att åkaren i det fallet är mer involverad i den löpande 
verksamheten. Angående ekonomistyrningen frågade vi Tero ifall företagen klarar av att 
göra budgeterna, prognoserna och kalkylerna själva eller om han får bistå företagen. På 
den frågan svarade han att det skiljer sig mycket mellan företagen. ”Vissa gör allt själv, 
vissa vill ha vägledning och vissa vill att jag gör allt .” Bland de små företagen är det 
oftast jag som får hjälpa dem, det vanligaste är att de ska köpa en ny lastbil och vill att 
jag ska ta fram en kalkyl som de kan pressentera för banken för att kunna få hjälp med 
finansiering.  
 
På senare år har efterfrågan av den ekonomiska informationen förändrats. Framförallt är 
det ekonomisk information som gör det möjligt att jämföra hur företaget går jämfört med 
tidigare år som efterfrågas. En information som Tero börjat smyga in i rapporterna. Med 
hjälp av att utöka informationen till kunderna upplevde Tero att intresset och 
nyfikenheten från företagaren att följa upp den ekonomiska utvecklingen ökade. Genom 
att ge företagaren omsättningen för i år och föregående år och skillnaden däremellan så 
har företagaren börjat intressera sig varför denna skillnad har uppstått. Enligt Tero är det 
viktigt att låta kunden efterfråga tjänsterna. Det fungerar inte att dränka kunden med 
information för då läser han den inte. Det viktiga är att utbilda kunden och visa vilka 
tjänster som erbjuds och sedan låta kundens intresse styra vilken information han vill ha, 
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för då kommer han att använda den och med tiden kommer efterfrågan av information 
öka.   
 
För att ge kunden möjlighet att följa utvecklingen mellan åren så kan företagaren använda 
sig av nyckletal. Tero berättar att det är viktigt att inte gräva ned sig för mycket i 
nyckeltal utan att välja ut några få som är lätta för kunden att använda och förstå. De 
resultatnyckeltal som Tero brukar ta med i sina rapporter är: Omsättning, vinsten, 
bruttovinsten och kassalikviditet. Sedan har Tero utformat egna nyckeltal för att åkaren 
ska ha koll på kostnaderna. De viktigaste kostnaderna är: Bil kostnader, bränsle, 
reparationer. Tero brukar slå ut intäkterna och kostnaderna per mil. Detta gör att 
nyckeltalen blir lättare att förstå för åkaren. Tero anser att det är viktigt åkerierna 
använder sig av avdelningsredovisning. Det betyder att de ska redovisa varje lastbil för 
sig och där igenom blir kostnaderna och intäkterna mer översiktliga. 
 

5.3.3 Redovisning 
Tero försöker styra kunden att göra så mycket som möjligt av grundarbetet själv, så att 
han har en funktion framförallt som ekonomisk rådgivare och bollplank. De uppdrag som 
Tero gör åt de flesta kunder är att han kontrollerar bokföringen så att den är rätt, utför 
budgetering, kalkylering samt skatterådgivning. Han har även kunder som kommer in en 
gång per år som han endast gör deklarationen åt. Det händer även att han i vissa fall 
hoppar in som ekonomiansvarig i sina kunders företag ifall någon blivit akut sjuk, men 
större delen av arbetet består av rådgivning.  
 
När vi bad Tero beskriva hur han vill att redovisningsinformationen ska användas i 
företaget svarade han.  
 
”Jag skulle vilja att dom använde redovisningen som hjälp att styra företaget. Den ska 
vara ett styrnings medel, att dom använder underlaget till att planera verksamheten 
framåt, det är det som är mitt mål. Jag vill inte att det bara blir ett 
momsunderlagspapper eller skattepapper utan det är ju för att kunna styra bolaget. ” 
 
Tero vill att kunderna ska använda redovisningsrapporten som underlag för att 
kontrollera kostnaderna att de ligger på en rimlig nivå. Tero har även lärt kunderna att 
beräkna kostnadernas procentuella skillnad mellan åren, vilket gör det lättare att se ifall 
kostnaderna drar iväg, men även hur många procent som kostnaderna är av omsättningen. 
Vidare påtalar Tero att det finns branschnyckeltal där åkerierna kan jämföra hur de ligger 
till jämfört med branschen i övrigt. Tero trycker även på vikten att utifrån redovisningen 
se över företagets likviditet och att de gör egna likviditetsbudgetar. Likviditeten har blivit 
viktigare idag än vad den var tidigare och den påtalas ofta av bankerna, som är företagens 
främsta finansiärer.  Tero avslutar beskrivningen med att sammanfatta att han vill att 
kunderna ”använder redovisningen för att planera framåt, både pengamässigt och 
resultatmässigt.” 
 
Enligt Tero skiljer sig efterfrågan och typen av redovisningstjänster beroende på i vilken 
utvecklingsfas företaget befinner sig. De nya kunderna behöver handfast hjälp eftersom 
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att redovisningskunskaperna ofta är väldigt knapphändiga. Tero har hela tiden som 
ambition att kunden ska göra löpande bokföringen själva, så att han kan jobba med 
rådgivning och styrning vilket är vad de flesta företag behöver hjälp med. Ambition att 
utbilda kunden och låta den göra en del av arbetet avspeglar sig i förändringen av de 
tjänster som byrån utför. Idag gör Tero inte lika mycket löpande bokföring som tidigare. 
För att komma till den punkt då företagaren själv klarar att göra den löpande bokföringen, 
krävs det att Tero hjälper dem att ställa upp fungerande rutiner. Enligt Tero tar det mellan 
12 till 24 månader att lära upp kunden på löpande bokföring och avstämning av de 
viktigaste kontona. Sedan är det upp till företagaren att bestämma hur de vill använda 
mig säger Tero, men med tiden upptäcker de att de kan använda mig till så mycket mer 
än att bara räkna ut momsen. Tero försöker även själv påtala hur de kan använda honom, 
men i slutänden är det alltid upp till kunden hur han vill ha det.  
 
När vi frågade Tero hur stora redovisningskunskaper åkarna har svarade han att de flesta 
har väldigt knapphändiga kunskaper. En åkare håller koll på hur mycket de har i kassan, 
men utanför det är det ganska begränsat och även intresset för redovisning är ganska 
begränsat. Så länge som företaget gör vinst så tycker åkarna inte att det är så viktigt med 
redovisning. Det är först när de planer att utöka verksamheten som intresset för 
redovisning ökar, och då är det viktigt att jag som konsult finns där för att hjälpa dem. 
Eftersom intresset för redovisningen är ganska lågt bland åkerierna så finns det många 
som anser att kostnaden för redovisningen är större än nyttan. Därför jobbar Tero med att 
ha genomgångar med kunden där han går igenom informationen samt lägger upp en plan 
inför nästa år. Detta leder till att kunden förstår informationen samt att företagaren ser 
nyttan med redovisningen.   
 
Tero berättar att det finns andra intressenter som är intresserade av företagens 
redovisning förutom företaget självt. Framförallt är det bankerna som visar intresse för 
åkeriernas redovisning, men även större kunder. Anledningen till att banker visar ett stort 
intresse för företagens redovisning är att de är de huvudsakliga finansiärerna, till viss mån 
används dock finansbolag för att finansiera lastbilarna. Tidigare var det ofta revisorn som 
medverkade vid mötena med bankerna, men idag har redovisningskonsulten fått en 
viktigare roll och har i många fall tagit över revisorns roll i detta hänseende. Tero tror att 
mycket beror på att redovisningskonsulterna har en bättre insyn i företagets ekonomi, 
eftersom att konsulten jobbar mer kontinuerligt med företaget.  
 

5.3.4 Kommunikation 
För att förstå hur kommunikationen mellan kunden och konsulten går till, bad vi Tero att 
beskriva hur överlämnandet av redovisningsinformationen sker. Tero berättade att 
kommunikationen ser väldigt olika ut beroende på vilka tjänster som kunden köper och 
vilken slags kund det är. Vissa kunder vill att Tero skickar informationen via brev och 
vissa vill komma till kontoret och få informationen förklarad för sig. Mötena ger även 
företagaren en möjlighet att ställa frågor och hjälp att planera framåt. Anledningen till att 
vissa kunder vill ha informationen via brev och andra via kundmöten tror Tero beror på 
kundens engagemang. På senare tid har det enligt Tero skett en ökning av möten där 
informationen gås igenom. Oftast sker mötena kvartalsvis, ibland en gång i månaden eller 
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någon gång per år. Ofta sammanfaller mötena vid bokslut eller periodbokslut. För att 
mötet ska bli så givande som möjligt berättar Tero att han skriver anteckningar vilket ger 
honom och kunden möjlighet till uppföljning vid kommande möten. Tero beskriver under 
intervjun att konsultens personliga egenskaper är väldigt viktiga för att kommunikationen 
ska fungera.  
 
Han försöker vara tydlig i sin kommunikation  samt att han har förståelse på vilken 
kunskapsnivå företagarna ligger. Enligt Tero måste konsulten så tidigt som möjligt 
fastställa kundens kunskapsnivå och anpassa sig efter den. Sedan gäller det att utbilda 
kunden successivt och med kunskap kommer oftast ett ökat intresse för redovisningen. 
Tero berättade att han inte har gått någon av branschorganisationen SRF utbildningar i 
hur konsulten ska kommunicera med kunden, anledningen är framförallt att 
utbildningarna är väldigt nya, eftersom att kundkommunikation är ett relativt nytt ämne. 
Dock så erhöll Tero viss utbildning i kommunikation via internutbildningar från sin tid på 
de stora byråerna. Den viktigaste erfarenheten som Tero tagit med sig från dessa 
utbildningar är att han ska försöka göra informationen översiktlig och lättförstådd. Detta 
kan göras genom att använda sig av tabeller och diagram, eftersom att det kan vara lättare 
för kunden att förstå än bara rena siffror. Vi avslutade vår intervju med att fråga Tero ifall 
han tycker att det är viktigt att hålla sig samma konsult eller om det är bra byta konsult 
ibland. Han ser ingen anledning till att byta om det fungerar bra. Tero säger även 
företagen inte ska vara rädda att byta konsult ibland, särskilt om kommunikationen är 
dålig mellan konsulten och företagaren. Det kan även vara bra att någon ser på företaget 
med nya ögon, annars är det risk att utvecklingen stannar av i företaget. Han tycker även 
själv att det är bra att byta kunder ibland. 
 

5.4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Intervjupersonen på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har valt att vara anonym så i 
fortsättningen kommer vi att kalla denna person för ”Frida”. Kom ihåg att Frida är ett 
figurerat namn.  
 

5.4.1 Bakgrund  
Frida arbetar som redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (nedan 
kallat ÖPwC) och har arbetat på företaget i sju år. Frida arbetar mest med mindre företag 
och de flesta kunder företaget har, är små och medelstora företag. På Öhrlings finns det 
idag 47 stycken anställda och det är ungefär 23 stycken som arbetar med redovisning. 
Fridas utbildning är en treårig ekonomisk linje på gymnasiet och sedan har hon blivit 
internutbildad inom företaget. Just nu håller hon på att läsa till diplomerad 
redovisningskonsult. Hon har en lång erfarenhet inom redovisningsbranschen då hon 
började arbeta med redovisning år 1985.   
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5.4.2 Ekonomistyrning 
Frida tror att en del åkerier inte har utarbetade lönsamhetsmål och hon tycker att det är 
viktigt att diskutera inom företagen ifall det behövs eller inte. Hon tror att det kan vara 
bra för åkarna att ha vissa lönsamhetsmål. Det är vanligt att redovisningskonsulten 
upplyser de företag som är intresserade av nyckeltal, berättar Frida. Hon tror att många av 
de mindre åkarna kanske inte har tid eller möjlighet att analysera nyckeltalen utan bara 
vill se siffrorna på sista raden och sedan gå och fortsätta sköta sina affärer. Frida menar 
ändå att det är viktigt för åkarna att förstå nyckeltal eftersom det är ett bra verktyg att 
använda sig av då de vill göra jämförelser och även vid nyinvesteringar. Hon tycker att 
det är hennes jobb som konsult att försöka få åkarna mer medvetna om vad de faktiskt 
kan använda nyckeltalen till.  
 
Frida tycker att det är viktigt att åkarna använder sig av kalkyler ifall de ska göra stora 
investeringar eftersom det är viktigt att planera vid en större investering. Vissa företag 
använder sig av budgetering men det är inte så vanligt. Frida berättar att då det ska 
upprättas en kalkyl eller budget så brukar redovisningskonsulterna hjälpa till. Hon tycker 
att det är tråkigt att det är många företag som enbart ser kalkyler som ett nödvändigt ont 
men hon påpekar att det är hennes jobb som konsult att få åkarna att inse att det faktiskt 
är bra att använda.  
 

”Håller man budgeten eller ligger över budgeten så är det ju faktiskt rätt kul.” 
 
Frida vill att åkarna ska förstå hur de kan använda redovisningen som ett instrument i 
företagets ekonomistyrning. För att de ska kunna det så tycker hon att det är viktigt att 
åkarna lär sig att läsa rapporterna de tillhandahåller och sätta upp tydliga mål för 
verksamheten. Inte minst så tycker hon att de ska använda sig av siffrorna som 
redovisningskonsulten levererar åt dem för att på så sätt få ökad effektivitet i företaget. 
Frida tycker att åkarna ska lära sig analysera redovisningsinformationen och sätta upp 
mål och använda det för att planera verksamheten så att åkerierna kan bli mer effektiva.  
 

5.4.3 Redovisning 
Frida menar att de företag som är så små att de inte kan anställa en person på 
ekonomifunktionen köper fler tjänster än de större bolagen. Det är billigare att köpa 
tjänsterna än att anställa någon som utför samma arbete, om det är en mindre verksamhet. 
Frida berättar att Öhrlings erbjuder allt en kund kan tänka sig, de erbjuder en hel 
ekonomiavdelning plus avancerad rådgivning och revision. Hon tror att det är vanligt för 
åkerier att de köper en hel ”ekonomiavdelning”, det vill säga att de lejer bort hela 
redovisningen. Det enda ÖPwC inte får göra är att utföra betalningar men de kan 
förbereda betalningarna åt åkerierna.  
 
Frida tror att de flesta mindre åkerierna troligen har ganska små redovisningskunskaper, 
men att de istället är väldigt duktiga på sin bransch. Hon påpekar samtidigt att det kan 
vara väldigt varierande för olika företag men överlag så kan de sin bransch och 
redovisning i detalj, är de inte så duktiga på. Hon tror att det kan bero på att åkerierna 
varken har tid eller möjlighet att lära sig eftersom de är nöjda och det funkar som det är. 
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Frida berättar för oss att de kan ha en intern utbildning med åkaren ifall denne önskar och 
det görs hos de kunder som vill sköta mer av redovisningen själv. Det är ingen avancerad 
utbildning, den går ut på att redovisningskonsulten sätter sig med företagaren och lär upp 
denne om vissa delar. Något Frida tycker är viktigt är att åkarna lär sig att lägga upp 
rutiner och mål så att de kan ha det som mall att följa.  
 
Redovisningen tycker Frida ska användas till att analysera siffror så att företagen kan ha 
det som ett verktyg i sin ekonomistyrning. Det första steget är att lära sig läsa de olika 
rapporterna då får de förståelse för vad som kan analyseras. Frida tycker dock att det är 
redovisningskonsultens arbete att få företagen att inse detta och bli intresserade av vad 
det är konsulten levererar. Hon tycker att åkarna brukar vara duktiga på att kunna hålla 
koll på sina kostnader de har. 
 
På frågan om vilka externa intressenter som är intresserade av att se företagets 
redovisning så svarar Frida att det är banker i första hand. Bankerna är intresserade av 
redovisningen för att se hur det går för företaget och ifall det skulle finnas någon risk med 
att låna ut pengar. Frida tycker att det är varierande från olika företag på hur de ser på att 
köpa redovisningstjänster. Hon säger att de flesta är väldigt tacksamma och tycker att de 
blir bra omhändertagna medan ett fåtal tycker det är ett nödvändigt ont och dyrt. Frida 
tror att de som tycker att det bara är dyrt har dålig ordning på företagen och de företag 
som är tacksamma brukar ha bra ordning. Även fast hon tror att många tycker att det är 
dyrt att köpa tjänsterna så är de väldigt nöjda eftersom de inte vill göra det själv. Det 
finns varken tillräckligt mycket kunskap eller tid. 
 

5.4.4 Kommunikation 
Frida berättar att överlämnandet av redovisningsinformationen ser lite olika ut. De flesta 
företagen får rapporterna skickade och om det behövs så blir det en genomgång per  
telefon. Själv föredrar Frida att ha möten med kunderna eftersom det är lättast att 
förmedla informationen på och se att kunden förstår. Hon berättar för oss att hon tycker 
det är viktigt att kunden och konsulten är på samma nivå och att de förstår varandra. 
Annars tycker hon att majoriteten är de som kommer och skriver under papperna och 
tycker att det är bra. Hon tror inte att de har någon större förståelse och det beror 
mestadels på att tiden inte finns för åkaren.   
 
Frida menar att det är viktigt att språket läggs på rätt nivå. Det är lätt att kunden inte 
förstår ifall konsulten använder många och konstiga ekonomiska termer och förståelsen 
är viktig tycker Frida. Något som är lätt att redovisningskonsulter glömmer är att fråga 
ifall kunden har förstått vad som sagts och det tycker hon är viktigt. Hon fortsätter att 
berätta att vissa kunder vill ha möten och då går hon igenom posterna på balans- och 
resultaträkningen så att de förstår posterna. Frida anpassar rapporter efter vad kunderna 
vill ha, vissa vill ha mer och vissa mindre, men det är viktig att kunderna få de rapporter 
de vill ha anpassade efter deras önskemål. 
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5.5 BranschRådgivarna 
 

5.5.1 Bakgrund 
BranschRådgivarna (nedan kallad BR) grundades 1993 av Harald Sandgren. Harald är i 
grunden utbildad till vägmästare men kom väldigt tidigt in i skogsbranschen. 1972 
började han jobba som maskinsäljare på ett skogsmaskinsföretag. Harald jobbade i 
skogsmaskinsbranschen framtill 1990 då han tog anställning i bank och arbetade på en av 
affärsbankerna finansbolag. På banken jobbade Harald med finansiering till företag inom 
skogbranschen och anläggningssidan. Harald jobbade på bank i tre år framtill 1993 då 
han grundade BranschRådgivarna (BR). Enligt Harald är BR ”Ett redovisningsföretag 
med specialkompetens inom företagsutveckling, utbildning och ekonomistyrning.”  
 
Harald jobbar idag inte med löpande redovisning utan framförallt som företagsutvecklare 
och mentor, där mycket av tiden går till utbildning, företagsutveckling, affärsstöd med 
mera. Idag brinner han mest för att hjälpa unga förmågor att starta upp en egen 
verksamhet. BR arbetar framförallt mot företag, leverantörer, skogsbolag och 
ekonomiska föreningar inom skogsbruket, men företagets kundstock består även av 
åkerier och byggföretag.    
 

5.5.2 Ekonomistyrning 
Harald berättar att de vanligaste ekonomistyrningsmedlen brukar vara att företagarna gör 
en kalkyl och en budget. Sedan jämför de budgeten mot utfallet. Harald berättar att han 
till en början får hjälpa kunderna att upprätta budgetar, men eftersom han kontinuerligt 
utbildar dem klarar de till slut av att göra budgetarna själva.   
 
När vi frågar ut Harald om företagens ekonomistyrning berättar han att det är väldigt 
sällsynt att företagen har utarbetade lönsamhetsmål som de arbetar mot. Harald tror det 
beror på att företagarna tycker att lönsamhetsmål är jobbigt och att det känns som en 
extra press. Mycket beror på vad företagaren har för ambition med företaget. Det finns 
företag som är nöjda om företaget går runt, sedan finns det företag som har uppsatta mål 
och strävar högre för varje år. Enligt Haralds uppfattning har företag med uppsatta mål 
överlag bättre resultat än de som inte planerar sin verksamhet. De nyckeltal som är mest 
relevanta att titta närmare på enligt Harald är de som presenteras i månadsbreven. 
Nyckeltalen består av direkta kostnader i relation till nettoomsättningen. Även de direkta 
kostnadsposterna är i sig viktiga följa upp och skrivs därför ut i månadsbreven. Viktiga 
direkta kostnadsposter som nyckeltalen bygger på är: Omsättning, rörelsekostnader, 
personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar, räntenetto och resultat. Enligt Harald 
förstår företagarna som BR jobbar mot den mesta av informationen som finns att hitta i 
månadsbreven, men han betonar att det hela är en lärande process där ”målet är att 
förmedla ökad kompetens om balans- och resultaträkning”, vilket inte är en kunskap som 
kan inhämtas under en natt. Andra stora kostnadsposter som är viktiga för åkerier och 
skogsföretagen att hålla koll på är: Drivmedel, däck, reparationer och underhåll, skatt 
samt försäkring. För att få överblick bör även dessa kostnadsposter ställas i relation till 
omsättningen.  
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Ett annat nyckeltal som Harald nämner är viktigt och som finns att hämta ur 
månadsbrevet är den debiterbara tiden i förhållande till den totala tiden. Detta är ett 
viktigt nyckeltal eftersom att det är ett mått på företagets produktivitet. Det visar hur 
mycket tid som har gått till arbete och hur mycket tid som gått i spillo. Enligt Harald kan 
det finnas många orsaker till att debiterbar tid inte är densamma som den totala tiden. 
Anledningar till detta kan vara maskiner/ lastbilar som går sönder, stå-tider på grund av 
att förbrukningsartiklar inte finns i lager på företaget, handhavandet, personal som är sjuk 
med mera. Harald anser att det är viktigt för ett företag med anställda att kontrollera 
lönekostnader i förhållande till omsättningen. Även detta är ett mått på företagets 
produktivitet. Samtliga nyckeltal och kostnadsposter ska redovisas per resultatenhet för 
att det ska bli så överskådligt som möjligt förklarar Harald. 
 

5.5.3 Redovisning 
Enligt Harald är redovisningen företagarens viktigaste instrument för att styra företaget. 
Redovisningen ska på ett tydligt sätt visa hur företagets huvudprocess fungerar och inte 
vara en rå balans- och resultatrapport. ”Redovisningen ska ge en feedback på hur 
egentligen det går för företaget.” 
 
Harald berättar att storleken och typen av redovisningstjänster som kunderna efterfrågar 
är beroende av både kompetens och intresset hos företagaren. Med ökade 
redovisningskunskaper kommer ofta ett ökat intresse. Företagarna vet att det finns pengar 
att tjäna genom att läsa och förstå sambandet mellan balans-och resultaträkning. Ifall 
företagaren har goda redovisningskunskaper leder detta ofta till att han ställer högre krav 
på redovisaren, detta kan få uttryck genom att kunden efterfrågar specifik och mer 
avancerad information som han vill ha framtagen eller lära sig själv att ta fram.  
 
Harald berättar att det är väldigt stor skillnad mellan redovisningskunskaperna mellan 
olika företag. Det finns vissa företagare som är väldigt duktiga och som gör nästan hela 
redovisningen själva. Sedan finns det företagare som inte är intresserade av 
redovisningen utan endast tittar på checkkontot. Kundens redovisningskunskaper ligger 
ofta till grund för hur mycket av redovisningen kunden gör själva och hur mycket som 
läggs över på bokföringsbyråer. Enligt Harald krävs det ganska stora 
redovisningskunskaper för att klara av att sköta en redovisning själv även om det finns 
dataprogram som är relativt enkla att använda. Även datavanan kan vara en begränsande 
faktor, vissa kunder är inte vana att använda datorer och att få dem att använda ett 
bokföringsprogram kräver utbildning. Generellt anser Harald att 
redovisningskunskaperna är ganska låga bland företagarna.  
 
Enligt Harald är det viktigt att tjänsten de säljer utgår ifrån vad kunden efterfrågar. Är 
företaget ett mindre ”levebrödsföretag” där företagaren är nöjd om företaget går runt och 
lite till, då kanske han vill att vi tar fram en enklare redovisning och det måste vi 
respektera. Vi kan inte tvinga kunden att köpa tjänster som han inte vill ha, det är vi som 
måste anpassa våra tjänster efter kundens efterfråga och behov. Enligt Harald erbjuder 
BR alla redovisningstjänster som kan efterfrågas utom betalning. Anledningen till att de 
inte erbjuder betalning är att det rör sig om väldigt stora belopp och att det då är viktigt 
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att företagaren har koll på hur penningflödet ser ut i sitt företag. I övrigt erbjuder BR all 
löpande redovisning, allt från löpande bokföring till bokslut och deklarationer. BR 
förespråkar att alla företag ska ha uppföljning varje månad, samt att alla företag med mer 
än ett fordon ska jobba med resultatenheter där intäkter och kostnader per fordon tydligt 
framgår. BR´s målsättning är att företagarna förutom att sköta betalningarna även ska 
kontera sina fakturor för att kostnaderna ska komma på rätt objekt/maskin och inte minst 
att han själv får en tydlig inblick i företagets kostnader.  
 
BR skickar varje månad ut ett månadsbrev till sina kunder. I månadsbrevet förklarar 
konsulten i text och med hjälp av tabeller hur den ekonomiska utvecklingen varit denna 
månad jämfört med budget, månaden innan eller en kombination av de båda. 
Månadsbrevet är även uppdelat i resultatenheter vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt 
följa utvecklingen på varje maskin/ lastbil/fordon. Månadsbrevet innehåller även en 
branschkontoplan, där det är möjligt för företagaren att undersöka hur varje enskild 
kostnadspost förändrats, samt hur den förändrats i relation till nettoomsättningen.  
 
De externa intressenterna som enligt Harald brukar intressera sig för företagens 
redovisningar är i första hand finansiärerna. Dessa finansiärer är banker och 
maskinleverantörer, så som Handelsbanken finans, Nordeafinans, Volvofinans, med flera. 
Harald förklarar att det är viktigt att vid maskininköpet jämföra olika finansierings 
alternativ, eftersom att det finns mycket pengar att tjäna på detta. Det är viktigt att 
jämföra villkoren från olika banker men även att ställa bankernas villkor mot vad 
maskinleverantören kan erbjuda för finansiering. Just vid inköpstillfällena brukar Harald 
hjälpa sina kunder att kontrollera finansieringsavtal för att finna det bästa avtalet. Det kan 
det vara svårt för en företagare att förstå avtalen eftersom att de kanske aldrig stött på 
dem förut och här kan BR vara till stor hjälp. I de flesta fall är det banken som finansierar 
maskinköpen. Inför ett maskinköp kontaktar banken ofta Harald. Banken efterfrågar i 
första hand resultat- och balansräkningen. På senare år har det enligt Harald blivit allt 
vanligare att de efterfrågar en kassaflödesanalys samt en resultatbudget. Andra externa 
intressenter som efterfrågar företagarnas redovisning är bränsleleverantörerna, 
exempelvis Preem. ”Bränsleleverantörerna är noga med att ta in bokslut” för att kunna 
bedöma vilken kreditvärdighet företagen har.  
 
När vi frågade Harald om hur kunden ser på nyttan kontra kostnaden med att köpa 
redovisning, säger han att de flesta anser att det är något dyrt att köpa 
redovisningstjänster. Harald tror att företagaren tycker det är dyrt eftersom att de inte ser 
det bakomliggande arbetet, men även för att timpriset för en redovisare kan ibland vara 
högre än företagarens timpris på sin maskin. Harald berättar att BR har ett fast pris, vilket 
gör att kunderna inte behöver vara rädda att kostnaden för redovisning ska dra iväg, utan 
att de vet vad kostnaden för det kommande året kommer att vara. BR upprättar även 
skriftliga uppdragsavtal där det tydligt framgår vilka tjänster som ska utföras. Utöver de 
uppgifter som avtalats om kan även kunderna höra av sig om de behöver hjälp med annat 
och i så fall skickas detta på separat faktura.  
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5.5.4 Kommunikation 
När Harald ombads förklara hur kommunikationen mellan BR och företagaren går till 
förklarade han att varje företag erhåller ett månadsbrev varje månad. De kunder som vill 
ha Haralds analys av månadsbrevet får den analysen över telefon. Harald har även 
personliga möten med sina kunder varje år och dessa möten sammanfaller ofta med 
boksluten. Sedan är det alltid upp till kunden ifall de vill ha möten utöver detta. När det 
gäller nystartade företag så är givetvis kontakterna betydlig oftare i början fram till dess 
de fått igång verksamheten förklarar Harald. De flesta företagarna har ett genuint intresse 
av att mötet blir av samt att de förstår informationen som pressenteras. Det är även 
vanligt att revisorn för det enskilda företaget medverkar under mötet. Dock finns det en 
liten grupp företagare som inte är intresserade utan bara vill skriva på papperen och inte 
ha något möte.  
 
Harald tror att kommunikation är något som det är möjligt att utbilda i, men för att 
kommunikationen ska fungera krävs även att redovisaren har en viss social kompetens 
och kan läsa av människor. ”Redovisaren måste kunna läsa av ifall en kund tar illa upp 
av en viss typ av skämt”. Harald känner att han har haft stor hjälp av sin säljarutbildning 
när det gäller att kommunicera med sina kunder. Enligt Harald är det viktigt med 
utbildning i kommunikation, därför skickar han iväg sina anställda på utbildningar samt 
håller egna utbildningar i hur de anställda ska bemöta kunden när de ringer och inte minst 
när han träffar sina kunder. För att säkerställa att kommunikationen fungerar har Harald 
samtal med företagets kunder och redovisningskonsulter. 
 
För att göra informationen mer lättförstådd för företagaren brukar Harald tänka på att 
lägga språket på en nivå som företagaren förstår och sammanställa viktig ekonomisk 
information i tabeller, vilket gör det mer översiktligt än ett utdrag av alla konton. Att göra 
informationen mer översiktlig och användarvänlig är en av anledningarna till att BR 
utarbetade månadsbreven, för att på ett enkelt och informativt sätt förmedla resultat- och 
balansräkningen för att kunden ska få förståelse för hur det går för företaget. Det gäller 
även att anpassa baskontoplanen, enligt Harald ska kontona utgå ifrån vad företagaren 
efterfrågar, ”vill kunden ha ett däckkonto så ska han få ett däckkonto”, men det ska inte 
finnas konton som inte kunden har användning av eller inte förstår. Sedan är det viktigt 
som rådgivare att kunna rita och förklara, men framförallt måste vi ge kunden den tid och 
utbildning de behöver för att lära sig redovisningen förklarar Harald.  
 
Enligt Harald vore det i teorin bra ifall företagare byte revisor, redovisare och bank med 
jämna mellanrum just för att få någon som kan se på företaget med nya ögon. I praktiken 
så är mycket ovanligt att företagen byter redovisningsbyrå eller bank enligt Harald. Han 
tror att det beror på att det byggs upp en mycket nära relation mellan redovisaren och 
företagaren, ifall redovisaren slutar så tar en ny redovisare vid och odlar vidare på 
relationen. I de fall företagen byter redovisningskonsult är det oftast för att de är 
missnöjda med arbetet eller att de tycker det har blivit för dyrt.    
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5.6 Einar Andersson & Söner Åkeri AB 
 

5.6.1 Bakgrund 
Vår första respondent var Thomas Andersson. Thomas jobbar på ett familjeåkeri som 
hans farfar startade 1949 och det har drivits nu i tre generationer. Thomas är VD för 
företaget Einar Andersson & Söner AB och det är ett litet företag med sex anställda. 
Varje anställd har en egen lastbil så totalt består företaget av sex stycken bilar. Thomas 
far och farbror är fortfarande aktiva inom företaget och de hjälper till med små ärenden 
och är som en extra hand.  
 
Åkeriet har ingen anställd som är utbildad inom ekonomi förutom Thomas själv. Thomas 
har gått en treårig utbildning på gymnasiet.  
 

5.6.2 Ekonomistyrning 
Thomas berättar att företaget inte sätter upp några lönsamhetsmål i form av 
omsättningsökning eller något annat. Däremot säger han att de har mål som ligger på 
”verkstadsnivå” och med det menar han att de tänker på ifall de arbetar på ett speciellt 
sätt så kan de öka vinsten i företaget. Han säger att då de sätter upp målen är det inget de 
behöver någon ekonomisk hjälp med, utan huvudsaken är att kostnaderna är lägre än 
intäkterna. Thomas försöker tänka att kostnaderna ska minimeras och försöker arbeta 
utifrån detta. Thomas vet inte så mycket om nyckeltal och är inte så insatt i området. 
 
Vi frågar vidare ifall Thomas tror att det hade gjort någon skillnad ifall företaget hade 
haft ett utarbetat lönsamhetsmål och på det får vi till svar att det tror han att det hade 
gjort. Han tror att han hade kunnat investera smartare än vad företaget gör idag och då 
menar han framförallt de lastbilar och släpvagnar som finns inom företaget. Han tror att 
det skulle vara bra för företaget ifall de skulle lägga vikt vid att se när maskinerna är 
avskrivna och se vilket restvärde det finns i varje maskin, innan en ny investeras.  
 
Thomas säger att planeringen i företaget inte är den bästa. De gör varken budgetar eller 
verksamhetsplaner men han tror att det skulle vara till stor nytta. Han påpekar dock att de 
gör planeringar utifrån det arbete företaget har och det tycker han har funkat bra hittills. 
Han tycker att han har den information som krävs för att kunna styra och planera 
företaget på bästa sätt. Ett hopp som Thomas har är dock att bli bättre på att 
resultatplanera i framtiden och det är på grund av att han hoppas på att företaget kommer 
att växa.  
 

”Jag tror att man, det här företaget kan man fortfarande driva på det sätt så att man 
driver det från golvet så att säga. Se till att verksamheten flyter och då ska resultatet 

förhoppningsvis komma därefter.” 
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5.6.3 Redovisning 
Idag så för Thomas en dagbok i företaget, en såkallad bokföringsdagbok och sedan 
överlämnas den till en bokföringsbyrå. Thomas köper hela bokföringen från byrån och är 
mycket nöjd med detta. Redovisningskonsulten konterar så att kostnaderna blir uppdelade 
på resultatenheter och gör därefter bokföringsunderlaget, momsredovisningen, 
deklarationen och allt annat. Han får sedan tillbaka månadsrapporter från 
redovisningskonsulten där det står hur mycket moms som ska betalas in. Han berättar att 
han eventuellt funderar på att börja sköta en del av redovisningen själv men att just nu 
finns det inte tid till det. Han tycker att själva redovisningen inte är så märkvärdig och ser 
därför inga problem med att kunna sköta delar av den själv. 
 
Thomas ser många fördelar med att köpa redovisningstjänster och en av dem är att tiden 
inte finns att göra det själv. Han tycker att det är enkelt att lämna bort det till någon annan 
och att han då istället kan använda tiden till att köra lastbil. Den största fördelen Thomas 
ser med att köpa redovisning är att han har tid att göra annat och sedan känns det tryggt 
att lämna bort det till någon som har goda kunskaper om ämnet. Thomas tycker den 
största nackdelen med att köpa redovisningstjänster är kostnaderna redovisningen 
medför. Han tycker att det är dyrt även om han ändå är medveten om att redovisning 
behövs. Även om Thomas tycker att det är ganska dyrt att köpa redovisningstjänster så 
tycker han att det är prisvärt. Han tycker att redovisningskonsulten gör ett bra arbete så 
därför så kan han se igenom kostnaderna som medföljer också.  
 
Thomas tycker att han har en fördel eftersom han har gått ekonomi på gymnasiet för han 
menar att han förstår informationen och det tror han är mycket på grund av sin tidigare 
ekonomiska utbildning. Han tycker att ekonomin i ett åkeri inte är så svår eftersom den 
viktigaste biten att hålla koll på är kostnaderna per bil.  
 
Thomas har inte stött på någon extern intressent som har velat se företagets redovisning. 
Han tror däremot att det kan finnas någon som vill titta på årsredovisningen men det är 
ingen som efterfrågat den. Företaget finansieras inte via någon bank utan de finansieras 
via ett företag som heter Lastbilsförsäljaren och dem har aldrig efterfrågat företagets 
redovisning. Thomas menar att de har värdet i bilen som säkerhet tills att den är betald. 
Även fast Thomas företag inte har något banklån idag så tror han att banken skulle vara 
intresserad av företaget siffror ifall de någon gång skulle söka ett banklån.  
 

5.6.4 Kommunikation 
Thomas säger sig ha en bra relation med sin redovisningskonsult och de har haft samma 
konsult åt företaget i 20 år. Han tror att det är till företagets fördel att använda samma 
redovisningskonsult så länge han väljer att inte sköta redovisningen själv. Däremot så tror 
han att desto större del av redovisningen som sköts av någon i företaget, desto oftare går 
det att byta redovisningskonsult utan att det gör något. Just nu tror han att det är viktigt 
att de bibehåller samma eftersom hon är insatt i företaget och vet historiken och ser om 
något ser konstigt ut. Detta tror Thomas att en ny konsult inte skulle reagera likadant på, 
därför han inga planer på att byta redovisningskonsult.  
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Thomas säger sig köra en ”klassiker” genom att bara gå till hennes kontor, blunda och 
skriva under papperna utan att ens har tittat på vad konsulten har gjort. Han skulle i 
framtiden vilja att de satte sig ner och gick igenom alla papper så att han fick en inblick i 
arbetet. Han tror inte att han behöver en genomgång varje månad men han skulle önska 
att göra det någon gång i kvartalet för att se vart pengarna tar vägen. Idag sker tyvärr 
detta på hennes initiativ och det tycker Thomas är tråkigt men påpekar samtidigt att tiden 
till möten, inte finns idag. I dagsläget litar han på konsulten som sköter bokföringen åt 
företaget och är nöjd. Ändå skulle han gärna kunna avsätta en halvtimme någon gång i 
månaden till att boka ett möte med henne.  
 
Thomas är nöjd med förmedlingen av redovisningsinformationen och kan inte komma på 
något sätt som det skulle kunna förbättras på. Nu får han informationen i pappersformat 
och det tycker han fungerar bra eftersom han ändå har förståelse för hur han ska tyda den. 
Han tycker att informationen de får från redovisningskonsulten är lätt att tyda och han är 
även nöjd med de råd han får av konsulten. Han tror att det är hans tidigare kunskaper 
från gymnasiet som gör att han förstår informationen han tillhandahåller. Han menar att 
det resultat redovisningskonsulten kommer fram till har han kunnat räkna ut innan men 
han tycker det är bra att ha det på papper.  
 
Thomas använder även sin redovisningskonsult som rådgivare i frågor om hur han ska 
göra med eventuella vinster för att få behålla dem i företaget samt att försöka få det lätt 
att hålla koll på företagets kostnader. 
 

5.7 Godstransportservice Umeå AB  
 

5.7.1 Bakgrund 
Tina Ledin driver och äger företaget Godstransportservice Umeå AB tillsammans med 
hennes man. De är transportör åt en speditör och har all distribution i Umeåtrakten. Det 
var Tinas svärfar som startade åkeriet 1971 och 1996 köpte hennes man ut Tinas svärfars 
del i företaget och drev åkeriet tillsammans med en annan delägare. Detta pågick fram till 
2002 då de blev självständiga och det var även då Tina blev aktiv i företaget. Företaget 
har 30 stycken anställda och har flera olika lastbilssorter som används i företaget. Tina 
ser sig själv som en ”alltiallo” på företaget och hon är den enda som har någon slags 
form av ekonomisk utbildning i företaget. Tina har gått ekonomisk linje på gymnasiet i 
tre år och sedan en datainriktad ekonomisk utbildning på komvux i ett år.  
 

5.7.2 Ekonomistyrning 
Åkeriet använder sig av ett lönsamhetsmått och det är att företaget strävar efter att öka 
omsättningen med 10 procent varje år. De har varit nära att lyckas, åkeriet har gjort 8,5 
procent på omsättningen och det tycker Tina är godkänt. Något annat specifikt 
lönsamhetsmått använder inte företaget sig av förutom att de kontrollerar statistik på 
varje bil. Tina tycker att det är bra att ha lönsamhetsmått att följa eftersom de vill att 
företaget ska gå så bra som möjligt. Hon tycker det är bra att företaget har ett målstöd att 
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följa. Företaget använder inga budgetar eller verksamhetsplaner men använder sig istället 
av uppföljning av månadsrapporter och på så sätt försöka förbättra resultatet. 
 
Tina tror inte att budgetar eller kalkyler skulle hjälpa företaget att nå deras mål på ett 
effektivare sätt. Hon säger att det är i stort sett samma kostnader varje år och därför 
tycker hon att det är lätt att planera verksamheten ändå, utan budgetar och kalkyler.   
 

5.7.3 Redovisning 
Tina berättar för oss att de redovisningstjänster företaget köper är den löpande 
bokföringen, månadsrapporter och löneadministrationen och deklarationen gör företagets 
revisor. Hon försöker sköta betalningar och det löpande som kommer in själv och det 
tycker hon går bra, mycket på grund av hennes ekonomiska utbildning. Tina tycker att det 
finns många fördelar med att köpa redovisningstjänster från en revision/redovisningsbyrå. 
Framförallt så tycker hon att det är enkelt och det blir billigare än att anställa någon som 
utför samma tjänster. Tina berättar även att det finns vissa nackdelar med att köpa dessa 
tjänster och två av dem är kostnaderna samt den information som hon tillhandahålls 
kanske inte alltid är den hon efterfrågar. Tina vet vilken information hon är i behov av att 
få och ibland kanske den inte överensstämmer med hennes behov. Hon säger ändå att det 
blir bättre då redovisningskonsulten och hon lärt känna varandra och är medveten om 
varandras mål. Något som Tina tycker är en stor frihet det är att hon slipper sköta 
löneadministrationen eftersom det tar lång tid och det är ganska krångligt. Skulle 
företaget bli större och om det skulle bli mer jobb, så skulle Tina gärna anställa någon 
med ekonomisk utbildning. Idag anser hon att företaget är för litet för det, men målet är 
att kunna anställa någon som sköter det i framtiden. Detta skulle göras främst för att 
slippa köpa dessa tjänster och för att få bort en del av kostnaden.  
 
Åkeriet har finansierats mycket via banken så därför är banken intresserade av företagets 
redovisning och årsbokslut. Tina säger att just nu så är bankerna väldigt intresserade av 
företaget eftersom det visar ett mycket gott resultat. Annars så tror hon att bankerna är 
intresserade av redovisningen ifall företaget vill öka eller ta ett lån.   
 

5.7.4 Kommunikation 
Tina använder ibland sin redovisningskonsult som rådgivare och det är framförallt ifall 
det skulle bli stora ändringar eller ifall någon fråga skulle dyka upp. Hon känner sig trygg 
med redovisningskonsulten eftersom åkeriet har använt sig av samma i många år. Hon 
påpekar att denne känner till företaget väl och vet historien i företaget. Hon tycker att det 
är viktigt att inte byta redovisningskonsult eftersom de tillsammans har lyckats bygga upp 
ett bra förhållande och konsulten är insatt i företaget, åkeribranschen och är mycket 
kunnig.  
 
Hon tycker att den ekonomiska informationen hon tillhandahålls av 
redovisningskonsulten är lätt att förstå och sätta sig in i. Tina vill gärna ha möten med 
redovisningskonsulten där de kan gå igenom rapporterna tillsammans och få dem 
förklarade så att hon sedan kan ta upp rapporterna på styrelsemöten. Hon tycker även att 
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det är viktigt att förstå redovisningsinformationen eftersom det är ett bra styrmedel att 
använda i företaget. Från början tyckte hon att det fanns vissa problem mellan henne och 
redovisningskonsulten eftersom de inte riktigt förstod varandra. Tina ville ha rapporterna 
utformade på ett specifikt sätt och det förstod inte konsulten förrän efter ett tag. Tina 
menar att de alltid måste ge redovisningskonsulten tid i början så att denne har en chans 
att lära känna företaget och ägarna.  
 

”Det gick bra då de förstod vad vi ville ha, men det tog ju ett litet tag. Det är ju som en 
inkörningsperiod ifrån början.” 

 

5.8 Dahlbergs Åkeri i Umeå AB 
 

5.8.1 Bakgrund 
Patrik Dahlberg är 38 år gammal och driver åkeriföretaget Dahlbergs Åkeri i Umeå AB. 
Patrik har jobbat som åkare så länge som han kan minnas och har sedan år 2000 drivit 
företaget i egen regi efter att han tog över det från sin far. Företaget har idag 12 anställda.  
 

5.8.2 Ekonomistyrning 
När vi frågade Patrik om företagets ekonomistyrning svarade Patrik att de inte brukar 
använda sig av verksamhetsplaner, budgetar, prognoser eller nyckeltal. Anledningen till 
att företaget inte använder sig av sådan planering är att Patrik anser det vara svårt samt att 
det tar tid från den övriga verksamheten.  
 

”Så länge som det rullar på, ser jag inget behov av sådant.” 
 
Patrik tycker att det är viktigare att kontrollera kostnaderna eftersom det är något som han 
känner att han kan påverka, intäkterna tycker han att han inte kan styra över på samma 
sätt. För att ha kontroll över kostnaderna är redovisningen uppdelad efter de olika 
sträckor som körs av lastbilarna. Detta gör att Patrik på ett enkelt sätt kan se ifall 
kostnaderna på någon sträcka blir hög och i så fall vilken kostnadspost som måste ses 
över. Förutom uppföljning av kostnader så använder Patrik inte redovisningen till något 
annat. Anledning till att han har en ganska begränsad användning av redovisningen är att 
han tycker att redovisningen är svår och komplicerad. 
 

5.8.3 Redovisning 
När vi frågade vilka redovisningstjänster företaget köper så svarade Patrik att han själv 
sköter betalning av löner och räkningar, sedan är det redovisningskonsulten som gör de 
resterande. Redovisaren tar hand om den löpande bokföringen, momsen och alla 
deklarationer.  
 

”Förutom betalning av löner och räkningar behöver jag inte lyfta ett finger”. 
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Anledningen till att Patrik har valt att låta redovisningskonsulten sköta det mesta av 
redovisningen är att han tycker att redovisning är svårt och krångligt. Han känner sig 
lättad över att det finns redovisningskonsulter som kan ta hand om redovisningen så att 
han kan koncentrera sig på sitt arbete och tjäna pengar istället. Patrik anser att 
redovisningen är lite dyr, men han tycker att redovisaren gör ett utmärkt jobb och känner 
sig lättad över att kunna lämna över redovisningen till någon annan. Patrik beskriver själv 
att redovisningen är viktig för att kunna hålla koll på hur det går för företaget.  
 
I Patriks företag finansieras lastbilarna med lån från banken. Inför ett lastbilsköp så ställer 
han inte upp någon kalkyl eller liknande utan går med redovisningen till banken. Patrik 
anser att han får ett väldigt gott bemötande och så länge som det går bra för företaget och 
redovisningen ser bra ut så har det aldrig varit några problem att låna pengar. Förutom 
banken har Patrik inte varit med om att det har varit någon extern intressent som har 
efterfrågat företagets redovisning. 
 

5.8.4 Kommunikation 
För att få en bild av hur kommunikationen fungerar mellan företagaren och 
redovisningskonsulten bad vi Patrik beskriva förmedlingen av information. Patrick 
berättar att mycket av kommunikationen sker via telefon men han och 
redovisningskonsulten brukar sätta sig ned och gå igenom redovisningen med jämna 
mellanrum. Att ha möten tycker Patrik är bra eftersom att han då får informationen 
förklarad för sig. Ett problem har den senaste tiden varit att Patrik har haft väldigt mycket 
arbete vilket har inneburit att det varit svårt att hitta en tid att sätta sig och gå igenom 
redovisningen. 
 
Patrik anser att han har en väldigt god relation till sin konsult. Företaget har haft samma 
konsult ända sedan Patriks pappa startade företaget. Patrik anser att det är bra att hålla sig 
till samma redovisare eftersom att denne känner till företaget. Patrik använder inte 
redovisaren som rådgivare i första hand, utan för att sköta den löpande bokföringen. Ifall 
Patrik har frågor eller vill ha någon extra information så erbjuder konsulten det. 
 
När vi frågar ifall Patrik förstår informationen han får från redovisaren svarar han att 
redovisning är svårt att förstå, även om han får den förklarad för sig. Patrik svarar även 
att redovisaren använder hjälpmedel så som tabeller för att göra informationen mer 
överskådlig, men Patrik anser den ändå vara svår att förstå. För Patrik är det viktigaste att 
det går bra för företaget och ifall det gör det så är inte redovisningen så viktig.  
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5.9 Intervjumatris 
 
Respondent Datum Plats Tid Intervjuform 
Catharina Walter, 
Lindebergs Grant 
Thornton 
 

2007-12-07 
 

Kontoret 
 

50 minuter 
 

Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 

Margita Ärlestig, 
Ernst & Young 

2007-12-14 Företaget 50 minuter Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning, 

Tero Tuomi, 
Terros Redovisning AB 

2007-12-12 Kontoret 1 timme Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 

”Frida” (Anonym), 
Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 

2007-12-13 Företaget 45 minuter Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 

Harald Sandberg, 
BranschRådgivarna 

2007-12-27 Kontoret 1 timme, 50 
minuter 

Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 

Thomas Andersson, 
Einar Andersson & 
Söner Åkeri AB 

2007-12-05 
 

I hans lastbil 
 

35 minuter 
 

Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 

Tina Ledin, 
Godstransportservice 
Umeå AB 

2007-12-05 Kontoret 40 minuter Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 

Patrik Dahlberg, 
Dahlbergs Åkeri i Umeå 
AB 

2007-12-20 Hemma hos 
en av 
författarna 

30 minuter 1.) Personlig 
intervju, 
semistrukturerad. 
Bandinspelning 
2.) Bandad 
telefonintervju 
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6. Analys 
 
I analysen har vi valt att göra avsteg från vår ursprungliga disposition där vi följt 
temaordningen: ekonomistyrning, redovisning och kommunikation. Anledningen är att vi 
i analysen valt att belysa de punkter vi anser är viktiga och intressanta utifrån vårt syfte 
därför har vi valt att lägga ihop svar från de tre områdena i vissa punkter. I analysen 
analyserar vi K2 företagen utifrån åkeribranschens synvinkel.  
 

6.1 Planering av verksamhet 
 
Catharina Walter tycker att det är viktigt att planera både på lång och kort sikt för att 
generera överskott i företaget. Catharinas åsikt styrks av teorin som säger att företaget bör 
använda sig av strategistyrning, ettårsstyrning och operativ styrning. Strategisk planering 
hjälper företagarna att styra verksamheten i rätt riktigt och ökar företagets 
prestationsförmåga. Forskningen understryker också att nyttan med den strategiska 
planeringen måste ställas mot tiden och kostnaden att utforma och implementera denna. 
Samtliga redovisningskonsulter tycker att det är viktigt att åkerierna planerar sin 
verksamhet. Åkerierna ska planera sin verksamhet genom att ställa upp lönsamhetsmål 
samt utarbeta budgetar, kalkyler och prognoser, även kallad ettårsstyrning. Konsulterna 
anser det viktigt att företagen följer upp verksamheten genom att jämföra planeringen 
mot det faktiska resultatet. Detta stämmer överens med vår teoretiska referensram där 
forskningen visar att en god planering kan öka företagets försäljning och intäkter. 
Forskningen visar att desto mer omfattade företagens planering är, desto större blir 
försäljningsökningen. Konsulten Harald Sandberg bekräftar detta och menar att företag 
som planerar sin verksamhet inte bara får ett bättre resultat, utan planeringen ökar även 
intresset för företagarna att bedriva en god ekonomistyrning.  
 
Hur gör då åkeriföretagen? Planering är väldigt sällsynt i ett litet åkeriföretag. Detta 
bekräftar de flesta redovisningskonsulter och menar att planering framförallt förekommer 
i de större företagen. Åkerierna är eniga i sina instämmande svar där alla företag 
meddelar att de inte utför någon vidare planering i form av budgetar, prognoser och 
verksamhetsplaner. Det är endast ett åkeri, Godstransportservice Umeå AB, som har ett 
utarbetat lönsamhetsmål på omsättningen. De strävar efter att öka omsättningen med 10 
procent varje år och företaget har varit nära att lyckas. Tina som är vår kontaktperson på 
företaget tycker att det är viktigt att ha detta lönsamhetsmål. Detta kan bero på att de 
åkerier vi intervjuat är relativt små företag. Det som påstås i teorierna, att det är viktigt att 
ha uppsatta mål, överrensstämmer med Tinas resonemang. Det kan hjälpa till att driva 
företaget i sin utveckling framåt och minskar risken för att företaget fastnar i gamla 
invanda rutiner.  
 
Åkerierna tycker att den bästa planeringen i företaget är att följa upp kostnaderna per 
lastbil alternativt sträcka. Patrik Dahlberg tycker att det viktigaste är att fokusera 
planeringen på att hålla nere kostnaderna eftersom intäkterna är svårare att påverka. Både 
konsulter och åkare tycker att det är viktigt att planera men har alltså olika syn på 
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planering. Frågan är då varför de inte planerar bättre än vad de gör idag. Antagligen har 
de inte den kompetensen som krävs för att planera en verksamhet för hade de haft det 
hade nog alla planerat bättre.  Konsulterna och teorin inriktar sig på att planera både idag 
och för framtiden, åkarna har en annan syn, de tycker att den kortsiktiga planeringen är 
den bästa eftersom de finner det svårt att förutse framtiden. Thomas Andersson planerar 
företagets verksamhet utifrån de körningar företaget har inbokade men säger även att 
planeringen inte är den bästa, det som i teorin benämns som operativ styrning. Åkerierna 
har en vision om att bli bättre på att planera företagets verksamhet men de begränsas av 
tid och redovisningskunskaper. Åkerierna och redovisningskonsulterna har samma mål i 
teorin men i praktiken skiljer de sig åt. Vi tror att denna skillnad beror på att åkerierna 
inte vet vad som är optimal planering för företaget. Därför tror vi att 
redovisningskonsulterna bär en del av ansvaret och att de måste bli tydligare med att 
berätta för företagen hur de vill att planeringen av ekonomistyrningen ska se ut. Med 
detta sagt leder det oss in på nästa viktiga fråga som behandlar användningen av 
redovisningsinformationen. 
 

6.2 Redovisningsinformationen 
  
Redovisningsinformationen är ett hjälpmedel i företagets ekonomiska styrning och enligt 
teorin ska den användas till att hjälpa företagarna att fatta goda beslut. Denna syn på 
redovisningsinformationen återfinns även hos alla våra redovisningskonsulter. I teorin är 
det viktigt att företaget har och visar en bra redovisning för att kunna fatta bra 
ekonomiska beslut. Det är redovisningen som ger företagaren en antydan om hur 
företaget går och utifrån det kan de se hur den ekonomiska ställningen är. Vi tycker att 
Harald ger en bra sammanfattning genom att beskriva redovisningen som företagets 
viktigaste instrument för att styra företaget, samt att den på ett tydligt sätt ska visa hur 
företagets huvudprocess fungerar. Under våra intervjuer gav åkerierna oss en bild av att 
de känner att det finns en nytta med redovisningen, men vi kunde ana en underton av att 
de köper eller upprättar redovisningen för att det är ett måste enligt lag. Vi tror att detta 
kan bero på att åkerierna inte har tillräcklig kunskap för att förstå redovisningen och 
därför inte ser den egentliga nyttan med redovisningen. Det har även konsulterna gett en 
antydan om. 
 
Det företagen ser som fördelarna med att köpa redovisningstjänster är att de tycker det är 
svårt och tidskrävande att göra redovisningen själv. Enligt Tomas är det enkelt att lämna 
bort det till en redovisare så att han istället kan koncentrera sig på att köra in pengar till 
företaget. Tina belyser en annan fördel, att det är billigare att låta en redovisare sköta 
redovisningen istället för att anställa en person på företaget för att sköta redovisningen. 
Enligt åkerierna är den främsta nackdelen med att köpa redovisningen kostnaden.  
Teorierna säger samma sak vad gällande nyttan i företaget. Om åkarna skulle besitta en 
större kunskap skulle de kunna grunda bättre ekonomiska beslut i företaget och på så sätt 
inse att nyttan faktiskt är större än kostnaderna. Tina beskriver nackdelen att hon från 
början inte fick den information hon efterfrågade men att det blev bättre med tiden. Hade 
hon haft större kunskap hade det varit lättare för henne att berätta för 
redovisningskonsulten vad hon faktiskt vill ha.  
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6.3 Behovet av redovisningstjänster 
 
Enligt teorin så skräddarsys redovisningstjänsterna utifrån kundens behov och 
efterfrågan. Det beskrivs att detta görs för att olika företag efterfrågar olik 
redovisningsinformation. De åkerier vi valt att intervjua svarade att de köper hela sin 
redovisning förutom betalningarna som de sköter själva. De tjänster som köps är 
exempelvis löpande bokföring, månadsrapporter, löneadministration och deklaration. 
Detta överrensstämmer med den bild som teorin visar samt vad konsulterna har beskrivit 
i samband med köp av redovisningstjänster. Hade åkeriföretagen även kunnat slippa 
sköta betalningarna själva så hade de säkert även köpt den tjänsten. Det är bekvämt att 
lämna bort tunga saker på andra, speciellt om de ser en större nytta med att köra lastbil 
och det är ju faktiskt det deras verksamhet går ut på.  
 
Enligt konsulterna köper åkerier ofta en hel ”ekonomiavdelning”, det vill säga åkerierna 
köper i princip alla tjänster som krävs enligt redovisningsreglerna. Majoriteten av 
konsulterna var tydliga med att påpeka att de försöker utbilda kunderna så att dessa i 
framtiden ska kunna göra delar av redovisningen själva. Två av åkeriföretagen har som 
målsättning att göra mer av redovisningen själva, men idag saknas framför allt tid men 
även kompetens för att kunna sköta redovisningen. Thomas Andersson vill sköta mer av 
redovisningen själv och han tycker att han har så pass goda kunskaper att han skulle klara 
av det, det enda som hindrar Thomas från att ta över mer av redovisningen är bristen på 
tid. Däremot så tycker alla redovisningskonsulter att åkeriägare generellt sett har låg en 
redovisningskunskap. Med tanke på alla redovisningsregler och lagar det finns så kräver 
det att den som utför redovisningen har god kunskap inom området. För att kunna ta över 
delar av redovisningen krävs det kunskap vilket vissa konsulter tror att åkarna saknar. 
Margita Ärlestig tror att den låga kunskapen hos åkarna beror på att de är engagerade 
entreprenörer och mer intresserade av sitt företag och därför lägger de ner mer tid och 
energi på att köra lastbil än att engagera sig i redovisningen för företaget. Tiden är ett 
problem för åkaren, de har inte tid att utföra redovisningen och därför väljer de istället att 
köpa tjänsterna. Hade de haft kunskap hade det inte tagit lika mycket tid att utföra 
redovisningen själva.  
 

6.4 Olika krav på stöd för erfarna och oerfarna företagare 
 
Enligt teorin ställer företagare olika krav på omfattningen av den rådgivning och hjälp 
som de kommer att efterfråga från konsulten. Enligt teorin kommer ett nystartat företag 
med en oerfaren företagare vara i behov av mer hjälp och köpa en större del av 
redovisningstjänsterna än en erfaren företagare. I våra intervjuer med 
redovisningskonsulterna har vi på den här frågan fått skiftande svar. Svaret vi fick från 
Harald var att nystartade företag i början kräver en mer handfast hjälp och även är i 
behov av regelbundna möten för att få hjälp att arbeta fram rutiner för hur redovisningen 
ska gå till. Tero och Margita instämmer i att de nya företaget behöver en mer handfast 
hjälp fram till det skede då de utbildat kunden så att de kan göra mer av arbetet själva. 
Enligt Catharina och Frida har nystartade och små företag ambitionen att sköta så mycket 
som möjligt av redovisningen själva för att hålla nere kostnaderna. Enligt Catharina 
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väljer ofta de nystartade företagen att köpa en större del av redovisningen, när de märker 
att tiden inte räcker till samt att redovisningen är svår och komplex. De skiljande svaren 
kan bero på olika erfarenheter hos de olika redovisningskonsulterna men även 
företagarnas engagemang. Åkerierna vill då tjäna pengar på deras arbete istället för att 
lägga tiden på redovisning.  
 
De intervjuade redovisarna förklarar att de har som mål att successivt utbilda kunden så 
att denne i framtiden, givet att viljan finns, ska ha kunskapen för att göra en del av 
redovisningen själva. Redovisarna ger även bilden av att genom att utbilda kunderna så 
ökar de kundernas intresse för redovisning vilket gör att åkerierna i själva verket 
efterfråga mer tjänster men i en annan form. Fenomenet att rådgivningen förändras med 
att företagarens kunskap ökar stöds i teorin och även det som skrivits ovan. Enligt Tero 
kan detta fenomen yttra sig genom att kunden i början efterfrågar hjälp med bokföringen 
för att sedan gå över till att framför allt efterfråga rådgivning och hjälp med 
ekonomistyrning. Thomas säger sig förstå informationen och det beror på att han har en 
ekonomisk gymnasielinje i grunden och han påpekar att han vill börja ta över en del av 
redovisningen själv. Han har bra kontakt med redovisningskonsulten och känner att han 
kan ringa och fråga konsulten om han har några funderingar och på så sätt kan konsulten 
utbilda honom.  
 

6.5 Resultatuppdelning 
 
Majoriteten av redovisningskonsulterna trycker på att åkerierna ska ha redovisningen 
uppdelad per resultatenhet. Det innebär att redovisningen är uppdelad per lastbil för att få 
en överskådlig bild av kostnader och intäkter för varje lastbil, denna metod använder sig 
alla intervjuade åkerier av. Det är ett bra sätt att följa upp kostnaderna i företaget och se 
att kostnaderna per lastbil inte blir alltför höga. Enligt teorin så är den interna 
redovisningen i företagen olika. Åkeribranschen är mest inriktad på att ställa upp 
redovisningen per lastbil eftersom det är lastbilen företaget är uppbyggt runt. Det är 
precis vad teorin vill påvisa, att varje bransch utarbetar sin egen internredovisning utifrån 
viktiga ekonomiska poster som i detta fall är åkeriernas lastbilar och dess kostnader. Att 
teorin och empirin överensstämmer kommer inte som någon chock. Lastbilen är det 
företaget grundar verksamheten på och därför är den en stor kostnadspost hos åkarna.  
 

6.6 Räkenskapsanalys och nyckeltal 
 
Enligt Catharina Walter så är det gynnsamt ifall åkerierna förstår och kan använda 
nyckeltal på ett korrekt sätt. De nyckeltal företagen bör följa utvecklingen på är 
kassalikviditet, soliditet, bruttovinst, räntabilitet och skuldsättningsgrad. Hon menar att 
det är viktigt att företagen tittar på den procentuella förändringen i de olika nyckeltalen, 
för att företagaren ska försöka analysera bakomliggande orsaker till förändringen. Enligt 
teorin är nyckeltal ett bra verktyg att använda för att jämföra företagets utveckling över 
tiden. Nyckeltal är en del av räkenskapsanalysen och den analysen är informativ för 
företagen att använda sig av som underlag till sitt beslutsfattande. Harald och Margita 
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tycker att det är ”kostnadsnyckeltalen” (direkta kostnader/nettoomsättningen) som är 
viktiga för åkerierna att titta extra på, anledningen till detta är att företagen lättare kan 
påverka sina kostnader än sina intäkter. Två av redovisningskonsulterna, Tero och 
Harald, har egna utarbetade nyckeltal för åkerier, för att kunna följa upp kostnadsposterna 
som är direkt kopplade till lastbilarna, det är bland annat reparations- och 
underhållskostnader, drivmedel, däck samt skatt- och försäkringskostnader. Det borde 
inte vara svårt för åkarna att följa upp dessa nyckeltal eftersom det är kostnader som 
företaget ofta kommer i kontakt med.  
 
Tero tycker att det är viktigt att åkerierna slår ut sina kostnader och intäkter per mil på 
varje lastbil för att lättare kunna följa upp varje bil. På så sätt skulle åkerierna se hur 
bilarna går. Thomas poängterar själv under intervjun att han inte har så stor vetskap om 
hur han kan använda sig av olika nyckeltal. Skulle han kunna göra det så skulle han enligt 
teorin ha vetskap om hur han skulle kunna använda räkenskapsanalysen och nyckeltalen i 
beslut som ska fattas. Han tycker däremot att det är viktigt att försöka minimera 
företagets kostnader och maximera intäkterna. Enligt redovisningskonsulterna är det bra 
eftersom de tycker att kostnaderna är viktiga att följa upp. För att öka åkeriernas 
förståelse för nyckeltal, anser vi att redovisningskonsulterna ska hjälpa åkerierna att ta 
fram ett fåtal nyckeltal som åkerierna kan använda. Alla åkare vill minimera sina 
kostnader och nyckeltal är ett bra mått att titta på för att se utvecklingen, kan åkarna göra 
detta kan de även planera bättre i företaget.  
 

6.7 Benefit-Cost 
 
De flesta redovisningskonsulterna har bilden av att åkerier tycker att det är dyrt att köpa 
redovisningstjänster, vilket tros bero på att de inte ser det bakomliggande arbetet och att 
förståelsen är liten för hur redovisningen kan användas i företaget. Än en gång spelar 
kunskapen in men Harald har ännu en spekulation om vad det kan bero på. Harald tror att 
det kan ha sin grund i att konsulten har högre timpenning än vad åkaren har. Då åkaren 
ställer timpenningarna mot varandra så ser konsultens ersättning väldigt dyr ut. Den bild 
som konsulterna har stämmer inte alls överrens med åkarens syn på att köpa tjänsterna. 
Enligt åkerierna vi intervjuat så ser de nyttan med redovisningen och är tacksamma för 
den hjälp de kan få, de tycker att det är dyrt att köpa tjänsterna men nyttan överväger 
kostnaden. Även om de inte använder redovisningen i det syfte den är till för är åkarna 
glada för att de slipper utföra arbetet själva, det ger dem mer tid till att vara ute och köra 
lastbil och på så sätt tjäna pengar på det som är roligt. Tina ger oss en intressant 
jämförelse då hon berättar att det är prisvärt att köpa redovisningstjänster från en byrå, 
om hon skulle anställa någon som utför samma arbete skulle det bli mycket dyrare. En 
anledning till att svaren skiljer sig från åkare till redovisningskonsult kan bero på att 
konsulterna är medvetna om att det är dyrt att köpa redovisningstjänster. Det tycker 
åkarna också men de säger de sig se nyttan i det, vilket borde glädja de flesta 
redovisningskonsulter.  
  
Åkerierna vill helst inte byta redovisningskonsult om de inte måste, samtliga åkerier har 
haft en och samma redovisningskonsult under lång tid och är mycket nöjda med det. 
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Detta kan tolkas som att redovisningskonsulterna gör ett bra arbete och skulle i så fall 
vara ett gott betyg. Efter många år tillsammans som konsult och kund byggs en relation 
upp och parterna är väl införstådda med varandras behov och efterfråga. Konsulterna vet 
vilken slags redovisningsinformation åkerierna vill ha och hur de vill ha den presenterad 
och åkerierna har fått förtroende för konsulten. Åkeriernas handlande överensstämmer 
med teorin; det är bättre att behålla samma redovisare år efter år än att byta, konsulten 
kan arbeta mer effektivt ifall denne känner till företaget och förhoppningsvis krävs färre 
antal timmar för att sammanställa redovisningen. Vi tror att detta kan bidra till en lägre 
kostnad för åkerierna och därför anser vi att de bör behålla samma redovisningskonsult 
under en längre tid. Tero och Harald är av en annan åsikt, de tror att det kan vara bra för 
företagen att byta konsult med jämna mellanrum för att få en konsult som kan se på 
företaget med ”nya ögon”. Tero ser inte bara saken ur åkeriernas perspektiv utan även ur 
sitt eget, han menar att om inte hans kundstock byts ut kan det lätt bli att han stannar i 
utvecklingen. Trots att de två nämnda konsulterna tycker att det skulle kunna vara mer 
fördelaktigt att byta redovisningskonsult oftare händer detta sällan i praktiken.  
 

6.8 Externa intressenter och intressentmodellen 
 
De externa intressenter som åkerierna upplever är mest intresserade av deras redovisning 
är banker, kreditgivarna och maskinleverantörerna. Anledningen är att det oftast är de 
som är finansiärer till lastbilarna och för att lämna krediter ställer de som krav att 
företaget har en god redovisning. I teorin nämnde vi, i intressentmodellen, att 
anledningen till att kreditgivarna kräver att få se redovisningen är för att de ska kunna 
försäkra sig om att få tillbaka utlånat kapital. När vi intervjuade konsulterna fick vi veta 
att andra viktiga intressenter är skatteverket och drivmedelsbolagen. Skatteverket är en 
intressent eftersom de vill veta hur mycket skatt de ska kräva av företaget vilket även 
framkommer av teorin. Enligt Harald är drivmedelsbolagen en stor intressent, 
anledningen till att de vill granska åkeriernas redovisningar är för att som leverantör 
fastställa deras kreditvärdighet. Detta bekräftas av intressentmodellen som visar att 
leverantörerna vill kontrollera företagets betalningsförmåga. Ägarna är också en 
intressent, enligt oss den viktigaste, eftersom de satsat kapital och hårt arbete i företaget. 
Därför är de intresserade av redovisningen vilken används som verktyg för att planera 
och organisera företaget så effektivt som möjligt. Intressentmodellen nämner ytterligare 
två andra intressenter; kunder och anställda, som varken åkerierna eller 
redovisningskonsulterna tar upp. Vi tror de förbisett de anställda eftersom att dessa 
åkerier ofta är enmansföretag. Att ingen nämnt kunderna anser vi vara märkligt eftersom 
att de enligt teorin är intresserade av företagets duglighet att leverera tjänster.  
 

6.9 Hur informationen ska paketeras 
 
Utifrån våra intervjuer så har vi fått en överensstämmande bild av hur informationen 
förmedlas mellan redovisningskonsulten och åkerierna. Vid några enstaka tillfällen varje 
år träffas konsulten och företagaren och har ett längre möte, dessa möten sammanfaller 
ofta vid bokslutet eller momsdeklarationer. Konsulterna anser att möten är ett bra sätt att 
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presentera informationen eftersom att det ger dem möjlighet att i lugn och ro förklara 
informationen och besvara eventuella frågor som kunden har. Synen på möten bekräftas 
av åkerierna. Den löpande kontakten mellan redovisningskonsult och åkeriet sker i regel 
över telefon och via brev. 
 
Enligt teorin är det viktigt att redovisaren paketerar redovisningsinformationen så att 
företagaren på ett enkelt sätt kan ta till sig och använda informationen som underlag för 
att styra sitt företag. Redovisarna brukar tänka på att anpassa språkbruket efter kunden 
och försöka välja bort användandet av svåra ekonomiska begrepp. Redovisarnas tanke att 
anpassa språket efter kunden är ett tillvägagångssätt som även förespråkas i den teori som 
vi har använt oss av. Margita förklarar att hon inför ett möte med en kund går igenom den 
ekonomiska informationen och tar ut de viktigaste delarna, sedan sammanställer hon de 
viktigaste delarna i stapeldiagram för att informationen ska vara mer överskådlig för 
kunden. Även Harald och Tero använder tabeller och diagram för att göra informationen 
mer överskådlig. Att redovisaren tar sig tid och tar ut de viktigaste delarna och 
presenterar dessa i tabeller eller diagram tycker vi är ett bra verktyg för att öka kundens 
förståelse för informationen. När vi frågade åkerierna hur de anser att informationen är 
paketerad så säger Tina och Tomas att den är lätt att förstå, medan Patrik tycker att den är 
svår att förstå trots att redovisaren använder hjälpmedel så som tabeller och diagram. Vi 
tror att detta kan bero på att Tomas och Tina är utbildade gymnasieekonomer. 
 

6. 10 Kunskap i kommunikation, utbildning eller personliga 
egenskaper? 
 
I den teori vi använt är kunskaper i kommunikation en egenskap som konsulten förutsätts 
besitta redan då den anställs på byrån. Eftersom den här kunskapen tros finnas hos 
konsulterna så är byråernas internutbildningar begränsade. När vi tillfrågade 
redovisningskonsulterna om utbildning i kommunikation fick vi överensstämmande svar. 
Enstaka respondenter berättade att de fått internutbildningar i kommunikation. Det finns 
även byråer som bara utarbetade policys där konsulten kan söka stöd om hur de ska 
arbeta, men det är sällan förekommande. Konsulterna var överens om att kommunikation 
är ett viktigt ämne, anledningen till att det inte i så stor utsträckning erbjuds utbildningar 
inom det området tror Tero kan bero på att kundkommunikation är ett relativt nytt 
område, det är först de senaste åren som branschorganisationen SRF, Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund, börjat erbjuda den här typen av utbildningar. Trots att 
det är viktigt med utbildning vill Harald och Tero dessutom trycka på att det är viktigt att 
konsulten utöver utbildning även besitter social kompetens. 
 



 

 Emelie Edlund & Patrick Wallgren 62  

7. Diskussion 
 
Vi väljer att i diskussionen endast behandla de områden vi anser är viktiga att diskutera 
och där vi känner att vi vill framhålla våra synpunkter. 
 
Vi anser att det är förunderligt att ingen av åkerierna planerar sin verksamhet trots att det 
står i teorierna att det är viktigt att göra det. Redovisningskonsulterna tycker att åkerier 
bör planera verksamheten för att nå bästa möjliga resultat, ändå så gör inte åkerierna det. 
Åkerierna är medvetna om att de bör planera verksamheten på ett bättre sätt, men ändå så 
är det bara ett av åkerierna som har satt upp ett lönsamhetsmål på omsättningen och det är 
det enda. Frågan som uppkommer i vårt huvud då är varför? Kan det bero på att åkarna 
hellre vill lägga ner tid och energi på att enbart bedriva sin verksamhet eller är det lathet 
och okunskap som spelar in? Då vi försöker reflektera över problemet så kan vi inte 
komma fram till något annat än att det beror på både och. Ifall tid och engagemang fanns 
hos åkarna, så tror vi att de skulle börja styra upp och planera sin verksamhet i större 
utsträckning. Vi sitter med åsikten om att ingen människa är lat av naturen därför måste 
andra faktorer spela in. Okunskap. Trots att åkarna inte planerar verksamheten så ser vi 
att viljan att göra det finns och det är huvudsaken. Med ren och skär vilja kommer de 
långt och det är egentligen bara att göra slag i sak och ta sig an planeringen, om inte själv, 
så med hjälp av en duktig redovisningskonsult. Vi tror att det kan vara till stor hjälp ifall 
redovisaren lägger ned tid på att utbilda företagaren detta tror vi är till nytta och 
tillfredställelse för båda parter. Företagaren skulle genom utbildning förstå och kunna 
använda redovisningen som de tillhandahålls av redovisaren och då skulle 
redovisningskonsulten känna att redovisningen de lägger ned tid och stor möda på 
används till att styra åkeriet. Det är roligt att lära och det är ännu roligare att se att 
åkerierna faktiskt vill lära sig redovisning, trots att de är väldigt duktiga entreprenörer 
inom sin bransch som vill lägga tiden på sitt eget arbete.  
 
Trots den dåliga planeringen av verksamheterna så är det viktigt för åkerierna att hålla 
nere sina kostnader. Alla vill ha låga kostnader, inte bara åkerier utan alla företag, till och 
med vi som privatpersoner försöker pressa våra kostnader. Ställer jag som privatperson 
upp en budget för några månader kan jag lätt se vilka utgifter som förväntas komma och 
då kan jag lättare ha mina utgifter under kontroll. Detsamma gäller för åkerierna och det 
kanske är därför de jobbar mest med att följa upp kostnaderna. Ingen kräver av ett litet 
företag att de ska kunna nyckeltal och dylikt men att ha en liten förståelse för vad de 
säger och vad de kan användas till tror vi skulle gynna åkeriföretagen. Talen säger 
faktiskt mer än vad de tror. Lastbilarna står för åkeriernas största kostnader därför är det 
rimligt och förståeligt att de följer upp kostnaderna för varje lastbil. Det behöver inte vara 
särskilt komplicerat eller tidskrävande att följa upp lastbilarnas största kostnadsposter. 
Ifall företagaren inte har tid kan han i alla fall efterfråga att redovisningskonsulten 
presenterar kostnader och intäkter fördelat på varje lastbil. Kanske skulle det hjälpa att 
använda sig av en redovisningskonsult som själv brinner för åkeribranschen, för sådana 
finns det många av, de konsulter vi har intervjuat är tydliga exempel.  
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Att köpa hela redovisningen kan vara väldigt bekvämt och till synes väldigt dyrt också. 
Där har vi ännu en dyr kostnad som ett företag egentligen inte vill ha. Det är faktiskt så 
att inga kostnader välkomna i ett företag. Visst håller vi med åkarna att det är dyrt att 
köpa redovisningstjänster men det kanske inte skulle vara lika ”dyrt” om de faktiskt 
visste vilket arbete det innebär att sammanställa redovisningen. Skulle de också kunna ta 
hand om informationen på ett bättre sätt så går det att ställa kostnaden mot nyttan. Trots 
att åkarna säger sig se nyttan med redovisningen så har vi svårt att tro att de faktiskt gör 
det. Skulle företagen se nyttan så skulle de använda sig av redovisningen, vilket de inte 
gör i så stor omfattning idag. Vi är inte särskilt oroliga för detta eftersom viljan att lära 
finns hos åkarna och vi är övertygade att de en dag tar över bitar av redovisningen själva. 
De hade kunnat planera verksamheten, jämföra nyckeltal eller kanske lägga upp budgetar 
och kalkyler. De har viljan att göra det men tiden och okunskapen tror vi gör att de hellre 
väljer att sköta sitt, det vill säga, köra lastbil. Vi tror att det förbryllar åkaren att 
redovisningskonsulterna tjänar mer i timmen än vad åkarna själva gör, det är vad vi antar 
i alla fall. Visst skulle åkerierna kostnadsmässigt tjäna på att göra en del av redovisningen 
själv, men samtidigt tycker vi att det är viktigt att väga in förlusten av intäkter ifall de 
lägger tid på redovisningen istället för på körningar. Med detta menar vi att det kommer 
ta tid för åkaren att utföra samma arbete, framförallt eftersom de är relativt okunniga och 
det medför att åkarna har mindre tid att köra lastbil på. Rullar inte lastbilen så rullar det 
inte in några pengar heller. Däremot, som vi sa innan, då de väl lär sig redovisning så 
kommer de att tjäna pengar på det också och framförallt bli mer insatta i sitt företag.  
 
Vi förstår att företagarna helst inte vill byta konsult, det är tryggt att ha samma som de 
känner till och som känner till företaget. En tanke vi har är att det kanske är bra att byta 
konsult, inte ofta, men ibland i alla fall. Risken finns om de behåller samma konsult att 
företaget stannar i utvecklingen eftersom det är lätt för en redovisningskonsult att bli 
hemmablind, precis som vilken människa som helst. Vi menar inte att de ska byta varje år 
men kanske vore det bra för båda parter att byta inom en tioårsperiod åtminstone. Vi kan 
dra en parallell av detta till frisörer, är någon nöjd med sin frisör så byts denne helst inte 
ut. Vi förstår tanken, men ibland kan det vara bra att chansa för en annan frisör kanske 
kan klippa en bättre frisyr?  
 
Vi författare blev väldigt förvånade när vi upptäckte att det var väldigt få 
redovisningskonsulter som erhållit utbildning i kommunikation. Ifall vi skulle styra och 
bestämma på en redovisningsbyrå skulle vi ställa som krav att våra anställda fick sådan 
utbildning eftersom att vi ser det som ett sätt att behålla kunder. Ifall kunden inte är nöjd 
med bemötandet denne får av redovisaren är det stor chans att denne byter 
redovisningskonsult. På samma sätt är det när vi går och handlar i affärer, vi går tillbaka 
till de affärer där vi får bra service och de affärer där servicen är dålig undviker vi nästa 
gång vi ska handla.  

 
Avslutningsvis vill vi trycka extra på hur viktigt det är att redovisningsinformationen 
paketeras så att den ska vara enkel att förstå och implementera på företaget. Ifall vi var 
företagare och drev ett åkeri skulle vi kräva att redovisaren anpassar redovisningen efter 
mitt företag, att baskontoplanen anpassas för kostnaderna i mitt företag, samt att 
redovisningen pressenteras per resultatenhet. Sedan är det viktigt att redovisningen 
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förmedlas på ett sätt som är lätt att förstå. Vi skulle även vilja att informationen 
pressenteras på ett så enkelt och översiktligt sätt som möjligt och ett bra sätt är att 
redovisaren förklarar informationen genom att visa den i diagram och tabeller.  
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8. Slutsatser 
 
Här presenterar vi arbetets slutsatser. 
 
Studiens problemformulering: 
 

• Hur kan K2 företag använda redovisningsinformation köpt från 
redovisningskonsulten för att förbättra företagets ekonomiska ställning? 

 
Samt, 
 
• Hur ska redovisningsinformationen förmedlas från konsulten till företagaren på 

ett så effektivt sätt som möjligt?     
 
Slutsatser:  
 

• K2 företag bör använda redovisningen som underlag för sin planering. Utifrån 
redovisningen ska företagaren ställa upp lönsamhetsmål, budgetar, kalkyler och 
prognoser. För att planeringen ska ge verkan måste företagaren följa upp 
planeringen och jämföra planeringen mot det faktiska utfallet och analysera vad 
skillnaden kan bero på. En god planering ökar företagets försäljning och intäkter. 

 
• Redovisningen bör vara uppdelad på resultatenheter, till exempel i åkeriernas fall 

bör varje lastbils kostnader och intäkter redovisas separat. I fall resultatenheter 
används gör det redovisningen mer överskådlig för företagen. 

 
• För att analysera företagens utveckling över tiden bör K2 företag använda sig av 

nyckeltal. För att enklare se förändringen bör företagen titta på den procentuella 
förändringen. Rekommenderade nyckeltal är: kassalikviditet, soliditet, bruttovinst, 
räntabilitet och skuldsättningsgrad.  

 
• Företagarna uppmanas att följa upp sina kostnadsposter. För att få en 

överskådligare bild av dessa kostnadsposter kan företagen komponera ihop egna 
kostnadsnyckeltal, med de kostnadsposter som är viktiga för just deras företag. 

 
• Vi anser att företagen bör byta redovisningskonsult vart sjunde år. Ifall 

företagaren byter konsult leder detta till att de får en konsult som kan se på 
företaget med ”nya ögon” och föra utvecklingen framåt. 

 
• K2 företag bör använda sina konsulter som rådgivare vid finansiering. Företagen 

skulle kunna tjäna pengar på att ta hjälp av konsulten för att jämföra 
finansieringsalternativ, samt att hjälpa dem att ta fram underlag för mötet med 
banken. 
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• Mer av kontakten mellan konsult och företagare bör ske genom möten eftersom 
att detta ger konsulten möjlighet att förklara informationen samt företagaren 
möjlighet att ställa frågor om redovisningen. 

 
• Det är viktigt att redovisningskonsulten paketerar informationen på ett sätt så att 

företagaren enkelt kan ta till sig informationen och använda den som underlag för 
att styra sitt företag. För att mötet ska bli så givande som möjligt är det viktigt att 
konsulten tar ut de viktigaste delarna och pressenterar dessa i tabeller och diagram 
för att öka överskådligheten och underlätta förståelsen för företagaren. 

 
• Det är viktigt med utbildning i kommunikation. Därför bör redovisningsbyråerna 

bedriva internutbildning samt skicka iväg sina redovisningskonsulter på SRF:s 
kommunikationsutbildningar. Det leder till att konsulterna kan förmedla 
informationen på ett bättre sätt, vilket leder till ökad kundtillfredsställelse.  

 
• Framförallt vill företagen lära sig redovisning och därför är det viktigt att 

redovisningskonsulterna kan erbjuda dem utbildning. De har viljan och i 
framtiden kommer vi nog att se ett antal åkerier som sköter delar av 
redovisningen själva.  
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9. Sanningskriterier 
 
Sanningskriterier används inom forskningen för att analysera angreppssättets 
måluppfyllelse. Eftersom att vi i studien har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, 
med intervjuer, kommer vi att analysera sanningskriterierna: giltighet, intersubjektivitet 
och praktisk användbarhet vilka är de kriterier som ska användas vid kvalitativ metod.92  
 

9.1 Giltighet 
 

”Förutsättningen för en god giltighet är att så mycket data insamlats att de utvecklade 
begreppen och/eller den utvecklade teorin täcker tillräckligt många kvalitéer hos den 

studerade företeelsen.”93 
 
Vi tycker att vi har en god giltighet i vår studie eftersom den stora mängd sekundärkällor 
vi samlat in täcker, förklarar och besvarar vår problemformulering. Vid insamlingen av 
dessa källor har vi varit väldigt eftertänksamma, särskilt av vetenskapliga artiklar där vi 
ställt upp höga krav att de ska vara vetenskapliga och gärna refererade till.  
 
Vi menar också att vi uppfyllt kriteriet för teoretisk mättnad gällande våra intervjuer. Vi 
har genomfört åtta intervjuer där svaren har visat sig ge en liknande beskrivning av hur 
redovisningen bör användas och hur kommunikationen ska gå till mellan 
redovisningskonsult och åkare för att den ska vara så effektiv som möjligt. Om vi hade 
gjort ytterligare en intervju tror vi inte att vi hade fått en avvikande beskrivning och 
därför anser vi att vi har teoretisk mättnad gällande intervjuerna i vår studie.  
 

9.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som vi gör från våra intervjuer 
överrensstämmer med respondentens beskrivning av verkligheten.94 
 
För att säkerställa att vi inte har gjort feltolkningar från våra intervjuer har vi använt oss 
av metoden att transkribera samtliga intervjuer och utifrån transkriberingarna gjort 
sammanfattningar av vad vi författare ansett vara relevant, för att sedan låta 
respondenterna godkänna dessa textavsnitt och korrigera eventuella feltolkningar. 
Tillvägagångssättet att låta respondenterna få möjlighet ge sina synpunkter på våra  
tolkningar från intervjuerna är även det sätt som förespråkas av Johansson Lindfors för 
att uppfylla intersubjektivitet95. Därmed anser vi att vi uppfyller kravet på 
intersubjektivitet.      

                                                 
92 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993) s.160, 164f 
93 Ibid s.165 
94 Ibid s. 166f  



 

 Emelie Edlund & Patrick Wallgren 68  

 

9.3 Praktisk användbarhet 
 
”En teoris praktiska tillämpbarhet kan avgöras först genom att andra individer, grupper 
av individer, organisationer etc., än de som teorin är utvecklad för, tar den till sig och 

använder den för att bättre förstå och/eller hantera sin verklighet”96 
 
Vår forskning är inte vad som kan kallas ett aktuellt eller debatterat ämne. Dock så är det 
ett mycket relevant ämne eftersom att många redovisningskonsulter frågar sig hur de ska 
få företagarna att använda redovisningen på ett effektivt sätt, samt hur informationen ska 
kommuniceras från konsult till företagare. Att just kommunikationen till klienten är ett 
viktigt ämne framgår genom att SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, senaste 
åren börjat utbilda i kommunikation.  Samma åsikt hade redovisningskonsulterna som vi 
intervjuade som menade på att det var viktigt med god kommunikation för att kunna 
behålla sina klienter. Vi hoppas att denna uppsats kan hjälpa till att öppna upp ögonen för 
vikten av god kommunikation, samt att den kan hjälpa företagare att visa hur de kan 
använda sin redovisning på ett effektivare sätt. 
 
 
 

 

 
  
 

 

                                                                                                                                                 
95 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 166f 
96 Ibid s. 168 
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Bilaga 1 
Intervjumall för Åkerierna 
 
Bakgrund om åkare och företaget 

• Namn 
• Företagsinformation 
• Position på företaget 
• Antal år i nuvarande position 
• Arbetsuppgifter 
• Har Ni någon anställd med ekonomisk utbildning inom företaget? Skulle det vara 

några fördelar med att ha det? Varför? 
 

Redovisning 
• Vilka redovisningstjänster köper Ni från en revisions/redovisningsbyrå? 
• Vilka fördelar ser Ni med redovisningen? 
• Finns det några direkta nackdelar Ni kommer att tänka på med att ha redovisning? 
• Vilken kostnad/nytta ser Ni på att köpa redovisningstjänster från en 

revisions/redovisningsbyrå?  
• Är det några externa intressenter som har efterfrågat Er redovisning? Ifall att, i 

vilket syfte har de velat se den? 
• Hur använder Ni redovisningen? 
 

Ekonomistyrning 
• Har Ert företag några utarbetade lönsamhetsmål som företaget arbetar mot? 

Tycker Ni att det är något som behövs? Varför/Varför inte? 
• Är Ni bekanta med några nyckeltal? Är det något Ni använder Er av?  
• Hur planerar Ni Er verksamhet? Används budgetar, verksamhetsplaner och 

dylikt? Har ni haft/inte haft någon nytta av detta? 
• Används redovisningen för beslut i Ert företag? På vilket sätt? 
• Använder sig företaget av ekonomistyrning i företagets beslutsfattande? 

(budgetering, uppföljning av kassaflöden, prognoser eller något annat) I så fall på 
vilket sätt? Om inte, tror Ni att det skulle kunna vara till någon nytta?  

• Är det någon specifik information Ni behöver för att kunna fatta beslut i 
företaget? Vad? 

• Tycker ni att den informationen Ni tillhandahåller från redovisningskonsulterna är 
den Ni behöver? Vilket sätt tror Ni att ni kan använda informationen? 

 
Kommunikation 

• Använder Ni redovisningskonsulter i form av rådgivare? I så fall i vilken typ av 
rådgivning och i vilket syfte?  

• Vad anser Ni ha för relation till redovisningskonsulten? Bra? Dålig? 
• Hur och på vilket sätt överlämnas redovisningsinformationen ni tillhandahåller av 

redovisningskonsulten?  
• Om möten, hur går dessa möten till? Hur ofta och vad tycker Ni dessa möten ger 

för Er?  



• Förstår Ni den ekonomiska informationen/redovisningsinformationen som Ni 
tillhandahåller av redovisningskonsulten?  

• Ifall Ni får bestämma själv, hur skulle Ni då vilja att redovisningskonsulten 
förmedlar informationen till Er? Skulle den kunna bli mer användarvänlig och på 
vilket sätt?  

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Intervjumall för redovisningskonsulter 
 
Bakgrund om redovisningskonsulten och företaget 

• Namn 
• Företagsinformation 
• Position på företaget 
• Antal år i nuvarande position 
• Arbetsuppgifter 
 

Redovisning 
• Skiljer sig efterfrågan, storleken och typen av redovisningstjänster beroende på 

den ekonomiska kunskapsnivån i företaget?  
• Vilka redovisningstjänster erbjuder Ert företag? 
• Vilka redovisningstjänster efterfrågar åkeriföretag?  
• Hur stora tror Ni redovisningskunskaperna inom K2 företag i åkeribranschen är? 

Varför tror Ni de är på just det sättet? 
• Skulle en redovisningskonsult kunna göra något för att utveckla kunskapen inom 

företagen? I så fall på vilket sätt? 
• Hur tycker Ni att redovisningsinformationen bör användas i företagen?   
• Vilka externa intressenter brukar vara intresserade av att se företagets 

redovisning? Om det är några, varför? 
• Hur tycker Ni att företagarna ser på att köpa redovisningstjänster? Nyttan kontra 

kostnaden.  
 
Ekonomistyrning 

• Har åkerierna utarbetade lönsamhetsmål som de arbetar mot? Tycker Ni att det är 
något som behövs? Varför/varför inte?  

• Är det några speciella nyckeltal som är relevanta för åkerierna att titta extra på? 
Används nyckeltalen av åkarna?  

• I vilken utsträckning anser ni att företagen planerar sin verksamhet?  
• Hur tycker Ni att åkeriföretagen bör använda redovisningsinformationen i 

företagets ekonomistyrning?  
• Används redovisningsinformationen på ett sätt ni avser optimalt att använda den? 

Varför/varför inte? 
• Hur arbetar Ni för att företagen ska använda redovisningsinformationen i så stor 

utsträckning som möjligt i sin ekonomistyrning? 
 
Kommunikation 

• Hur går överlämnandet av redovisningsinformationen till? 
• Har Ni några möten där Ni träffar kunden? Ifall att, hur går dessa möten till? 
• Visar åkaren något intresse att få redovisningsinformationen förklarad för sig?  
• Har Ni fått någon utbildning, om hur ni ska kommunicera med kunden inom, på 

företaget?  



• Har Ert företag några riktlinjer att följa vad gällande kommunikationen?  
• Tror ni att åkaren förstår den redovisningsinformation den tillhandahåller från Er?  
• Hur arbetar Ni idag för att företagaren ska förstå redovisningsinformationen?  
• Tycker Ni att det finns något annat bättre sätt att arbeta och förmedla 

informationen på så att den skulle kunna bli mer användarvänlig för företagaren? I 
så fall på vilket sätt? 


