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Sammanfattning 
Vi har valt att inrikta oss på ekonomisystemet i företag under tillväxt. Dagens företag måste 
enligt lagar och regler genomföra en mängd administrativa uppgifter. En del av detta arbete 
omfattas av det så kallade ekonomisystemet där redovisning, budgetering och kalkylering 
ingår. Vi har med denna studie inte för avsikt att undersöka ekonomisystemet i allmänhet, 
utan vårt intresse väcktes till den förändring vilken sker under tillväxt. Det blir under tillväxt 
svårare för företag att arbeta med sitt ekonomiska system, då företaget behöver gå igenom 
olika tillväxtfaser där organisationen förändras. Detta leder till att ekonomisystemet ständigt 
måste utvecklas för att följa organisationens förändring under tillväxten. Vi har därför valt att 
studera det problem företag kan ställas inför vilket har mynnat ut i följande 
problemformulering:    
 
Hur utvecklar företag i åkeribranschen sitt ekonomisystem under olika tillväxtfaser? 
 
För att vår problemformulering och vårt syfte ska kunna besvaras har vi valt att använda oss 
av en kvalitativ metod. Detta mycket beroende av att vi inte fann några tidigare studier inom 
området och därför inte heller några modeller eller teorier att jämför med. Vi ville undersöka 
en bransch med många aktiva företag samt hård konkurrens och då ansåg vi åkeribranschen 
som lämplig. Vi genomförde till en början fem intervjuer på respondenternas arbetsplats, tre 
inom Umeåregionen samt två i Dalarna. Vidare stärktes studien med 13 stycken kortare 
telefonintervjuer med företag på varierande orter i landet.  
 
Som teoretisk utgångspunkt användes till en början litteratur kring ekonomisystemet och dess 
delar och sedan två studier angående tillväxt. Det lades extra stor vikt vid en tillväxtmodell i 
Greiners artikel Evolution and revolution as organizations grow. Där beskrivs olika faser ett 
företag går igenom när det växer varvid vi valde en liknande strategi och byggde, utifrån 
Greiners modell, en egen med faser ekonomisystemet genomgår.  
 
Vår studie visar att företag, med ekonomisystemet i avseende, går igenom olika faser där 
problem måste övervinnas för att kunna utvecklas och ta sig till nästa fas. Då vi utgick från 
Greiners tillväxtmodell utvecklades utifrån analysering av empirin vår egen modell där vi 
kunde identifiera de verkliga faserna. Det empiriska material vi samlat in kunde placeras i vår 
modell och vi kunde utifrån det se vilka problem våra undersökta företag tagit sig igenom 
eller kommer att behöva ta sig igenom för att ta sig till nästa fas i utvecklingen gällande 
ekonomisystemet.   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
För att skapa bättre levnadsförhållanden i ett land krävs ekonomisk tillväxt. Människors 
levnadsförhållanden eller dess så kallade välfärd är mycket svår att mäta varvid invånarnas 
samlade ekonomiska resurser och materiella standard ofta får stå som mått för välfärden. 
Genom nystartande av företag och tillväxt av befintliga företag skapas ekonomisk tillväxt och 
således också bättre levnadsförhållanden i landet.1  
 
Att starta eget företag kan uppfattas som en relativt enkel uppgift, jag köper en sax och börjar 
klippa folk eller jag använder min egen bil och börjar köra bud. Dessvärre fungerar det inte så 
enkelt i verkligheten utan en stor del av en entreprenörs tid kommer att gå till olika 
administrativa uppgifter. I figuren nedan ser vi en del av det pappersarbete ett företag har:2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Vardagen för ett företag 
 
Vi kan således konstatera att ett företag omöjligt kan undkomma att lägga ner relativt mycket 
tid på detta arbete vilket då också leder till stora kostnader. En stor del av allt detta 
”papperskrångel” kan hänföras till ett företags så kallade ekonomisystem. I detta system ingår 
tre större delar; redovisning, budgetering samt kalkylering. Även om den ekonomiska 
styrningen är unik för varje företag samt att behovet för denna styrning skiljer sig från olika 
företag krävs att någon form av styrning sker för att organisationens uppsatta mål skall nås.3 
Här frågar vi oss hur aktivt företagen faktiskt arbetar med sin ekonomistyrning? Det är också 
en av anledningarna till varför vi anser att just detta område känns intressant att undersöka. 
Kan ett företag vända allt detta ”krångel” till något användbart eller blir det för kostsamt?  
 

                                                 
1 Finansdepartementet, Stockholm: Regeringskansliet, 2008-04-15, 
<http://www.regeringen.se/sb/d/3909/a/23803> 
2 Regeringskansliet Näringsdepartementet, Reglers effekter för småföretag – Hur gör man en konsekvensanalys?, 
Stockholm, 2004, s. 6-7 
3 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 8-10 

F-skatt, skatte- och 
avgiftsanmälan, 
deklaration, moms, 
arbetsgivaravgifter, 3:12-
reglerna etc. 

Import, export, tullavgifter, 
arbetsmiljö, arbetarskydd, 
miljöfarligt gods etc. 

Grundbok, huvudbok, 
verifikat, avskrivningar, 
årsbokslut, årsredovisning, 
förvaltningsberättelse etc. 

Provanställning, vikariat, 
tillsvidareanställning, 
säsongsanställning, 
semester, kollektivavtal, 
återanställning etc. 

Handelsbolag, aktiebolag, 
enskild firma, enkelt bolag, 
kommanditbolag, 
ekonomisk förening etc. 

Sjukdagar, karensdagar, 
vård av sjukt barn, a-kassa, 
sjukförsäkring, tjänstledigt 
etc. 

Entreprenören 



 

 2

Alla delar i modellen ovan är bekymmer företaget måste ta itu med men om vi ser till just 
ekonomisystemet finns även en rad intressenter som, var och en, ställer olika krav på främst 
företagets redovisning. Detta för att undersöka huruvida företaget i fråga kan tillgodose just 
deras behov. Långivarna ser till risken att låna ut kapital. Hur ser deras återbetalningsförmåga 
ut, det vill säga kan de betala sina räntor och amorteringar? Företagets leverantörer eller 
kreditgivare tittar även de på risken att inte få betalt i tid eller risken att inte få betalt alls. 
Eventuella aktieägare använder informationen från redovisningen för att avgöra huruvida de 
skall satsa pengar i företaget eller inte. Hur lönsamt är företaget och hur ser det ut historiskt 
sett? Hur stor andel av vinsten delas ut? Till sist kan även allmänheten nämnas som intressent 
för ett företags redovisning då överlevnaden av exempelvis vissa geografiska områden hänger 
på ett eller ett fåtal företag. Alla dessa krav är då utöver de som ställs från myndigheter såsom 
skattemyndigheten, kommun och landsting. Därifrån kommer kravet, som företaget enligt lag 
måste följa, att det skall redovisa för att kunna beskattas på rätt sätt men även för att 
utvecklingen av sysselsättning skall kunna studeras.4  
 
Med redovisning menas att man har ett system för uppställning och behandling av alla 
ekonomiska händelser i företaget. Under året redovisas dessa händelser genom löpande 
bokföring vilket i sin tur leder till bokslut och andra ekonomiska rapporter. Enligt 
bokföringslagen är alla, med några få undantag, personer som driver någon form av 
näringsverksamhet skyldiga att bokföra för att kunna deklarera på ett korrekt sätt och på så 
sätt bli rätt beskattade. Detta är dock långt ifrån den enda funktionen som bokföringen fyller 
då det även är enormt viktigt för företagen själva att ha koll på sin ekonomi. Det är tack vare 
bokföringen man kan se till att företaget ”går åt rätt håll” det vill säga att man arbetar mot sina 
uppsatta mål. Det är också genom sin bokföring företagen kan följa upp sina tidigare 
framtagna budgetar och kalkyler samt att se hur väl de stämmer överens med vad som i 
verkligheten hände. På så sätt kan eventuella fel justeras för framtida budgetar och kalkyler 
och få de mer korrekta.5      
 
De två ”frivilliga” delarna inom ekonomisystemet är budgetar och kalkyler. Att dessa delar är 
frivilliga innebär dock inte att de är onödiga på något sätt. Exempelvis används ofta en 
resultatbudget av många företag för att de skall kunna överleva. Det är en långsiktig budget 
vilken ser till företagets framtida resultat. För att svara på frågan om företaget kommer ha 
likvida medel när betalning skall ske används istället en likviditetsbudget. Denna är istället 
relativt kortsiktig och används för att se när och hur mycket pengar som strömmar in till och 
ut ur företaget. Detta görs för att företaget i fråga helt enkelt skall kunna betala alla kostnader 
vid utsatt tid.6 Budgeten är, precis som redovisningen, ett starkt styrmedel för att ta företaget 
mot sina uppsatta ekonomiska mål. Genom budgeten fås information om huruvida olika 
projekt är tillräckligt lönsamma samt om företaget borde satsa mer eller mindre på någon 
enskild del i organisationen. Budgetar genererar trygghet då företagen tack vare dessa får 
större koll på vad som sker vilket minskar risken för obehagliga överraskningar.7 Varje 
budget tar upp mycket tid för företaget då det även krävs ett omfattande uppföljningsarbete 
samt en analys av de fel, jämfört med verkligt utfall, som uppstått. Dessa fel ordnas sedan 
med olika åtgärder och framtida budgetar blir på så sätt bli mer tillförlitliga. Eftersom tid är 
pengar för ett företag kan budgetar bli relativt kostsamma men likväl nödvändiga för 

                                                 
4 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori (femte upplagan), Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 20 
5 Karlsson, Ingvar, Introduktion till intern redovisning, Lund, Studentlitteratur, 1998, s. 13-14 
6 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, Mediaprint i Uddevalla, 2001, s. 13 
7 Bergstrand, Jan, Ekonomisk styrning, Lund, Studentlitteratur, 2003, s. 103 
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företagen.8 En fråga vi ställer oss här är först och främst om företagen använder sig av 
budgetar och i så fall vilken typ? En annan fråga blir hur stor vikt de lägger vid detta arbete? 
 
Den andra ”frivilliga” delen inom ekonomisystemet är som tidigare nämnts kalkyler. Detta är 
ett styrmedel vilket används av företagen för att se vilka ekonomiska konsekvenser deras 
planer kommer att få i framtiden. Planerna kan bestå av att såväl vidareutveckla befintliga 
tjänster och produkter som nyskapande av detsamma. Beräkning av kostnader samt intäkter 
görs och utifrån detta kan ledningen fatta beslut om huruvida de vill satsa på en speciell 
produkt eller tjänst.9 Problem vilka kan uppstå vid kalkylering är svårigheten i att veta hur 
mycket intäkt investeringen kan generera då det ofta handlar om intäkter under ett flertal år. 
Likaså är det svårt att veta hur stora kostnaderna kan uppskattas bli för den här 
produkten/tjänsten under samma tid. Det är här vanligt att den som gör kalkylen utifrån sina 
egna antaganden också skapar en framtid som han eller hon vill att den ska se ut vilket leder 
till så kallade glädjekalkyler.10 Här ställer vi oss frågan i hur stor utsträckning företagen 
använder sig av kalkylering i sitt ekonomiska arbete?  
 
Utöver budgetar och kalkyler kan och i vissa fall bör ett företag använda sig av andra typer av 
ekonomisk styrning för att nå de uppsatta ekonomiska målen så snabbt som möjligt.11 Till 
exempel arbetas nyckeltal fram som sedan används som underlag för olika ekonomiska beslut, 
såväl interna som externa.12 Det är en relativt stor skillnad på denna ekonomiska styrning i ett 
stort företag jämfört med ett litet men det är av stor vikt att såväl de små som stora företagen 
har bra koll på sin ekonomistyrning. Detta är dessvärre en vanlig brist hos mindre bolag som 
växer då kunskapen är för liten på området.13 Här frågar vi oss hur vanligt det är med någon 
övrig ekonomistyrning hos företagen?  
 
Som tidigare nämnts är tillväxt extremt viktigt för samhället som helhet då det krävs för att 
öka välfärden i landet.14 Dessvärre blir alla dessa problem med papperskrånglet kring 
ekonomisystemet än mer påtagligt när en organisation är under tillväxt. Detta då företaget 
både har det ovan beskrivna papperskrånglet att bita i samtidigt som de också måste förändra 
delar av organisationen för att anpassa den efter tillväxten. Under tillväxten genomgår 
företaget en rad faser där olika problem måste besegras för att företaget skall kunna växa samt 
bli mer lönsamt. Om vi ser till just ekonomisystemet blir det mer omfattande samt mer 
komplext desto större företaget blir vilket leder till att även det måste utvecklas.15 Då det i 
sådana tider för ett företag uppstår en mängd olika problem frågar vi oss här om det fokuseras 
på ekonomisystemet eller om det kommer i skymundan?  

1.2 Problemformulering 
Som synes ovan har företagen ett flertal trådar som måste vävas samman till en enhet. Här 
uppstår problem då kunskapen ofta brister inom delar av de ekonomiska områdena för företag 
under tillväxt. Det finns risk att det ekonomiska arbetet inte riktigt hänger med i utvecklingen. 
                                                 
8 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 11 
9 Andersson Jan-Olof, Ekström Cege & Gabrielsson Anders, Finansiering och kalkylering, Liber AB, 1994, s. 9-
10 
10 Ibid., s. 14 
11 Ax Christian, Johansson Christer & Kullvén Håkan, Den nya ekonomistyrningen, Liber AB, 2001, s. 66 
12 Ibid., s. 71  
13 Bergstrand, Jan, Ekonomisk styrning, s. 10-12 
14 Finansdepartementet, Stockholm: Regeringskansliet, 2008-04-15, 
<http://www.regeringen.se/sb/d/3909/a/23803> 
15 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, Jul/Aug 1972, 
Vol. 50 Issue 4, s. 41f  
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Detta medför antingen bristfällig ekonomisk översikt av företaget alternativt stora kostnader 
för inhyrning av revisorer eller liknande ekonomisk hjälp. Vi vill studera behandling av de 
ekonomiska funktionerna inom företag som expanderar. Vilka faser går företagen igenom ur 
en ekonomisk synpunkt? Hur kan en lämplig kombination av eget arbete och inhyrd hjälp se 
ut? Hur stor vikt lägger företagen vid varje del och hur ser uppbyggnaden av 
ekonomisystemet ut? Vad kan företagen göra för att underlätta det ekonomiska arbetet? Det 
finns många frågetecken att räta ut och detta har lett till följande problemformulering: 
 
Hur utvecklar företag i åkeribranschen sitt ekonomisystem under olika tillväxtfaser? 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur företag i och efter expansion behandlar sitt 
ekonomisystem. Vi kommer att, ur ett ekonomiskt perspektiv, dela in företagen i olika faser 
de går igenom med möjligheter och problem de kan tänkas bemöta på vägen. Det skall på ett 
tydligt sätt beskrivas vad som kännetecknar varje fas samt vilka förändringar i ett företags 
ekonomisystem som krävs när man går från en fas till en annan.   
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2. Teoretisk metod 

2.1 Ämnesval 
Eftersom båda författarna till denna uppsats läser civilekonomprogrammet med inriktning mot 
redovisning och finansiering blev valet av ämnesområde till uppsatsen enkelt. Vi har valt att 
inrikta denna uppsats mot redovisning. Det är ett ämne som alltid intresserat oss och 
framförallt då redovisning berör i princip alla företag och är något som vi i framtiden med 
största sannolikhet kommer att arbeta med. Vårt problem uppstod när vi skulle försöka 
avgränsa vårt ämne för att nå områden tidigare studier inte utforskat. Vi ville med vår uppsats 
inte enbart rendera ny kunskap under studiens gång, utan även att studien skulle vara relevant 
för företagen samt dess intressenter. 
 
Efter en del diskussion sinsemellan samt med vår handledare kom vi fram till att vi skulle 
undersöka hur ekonomisystemet förändras i företag under tillväxt. Detta område kändes för 
oss såväl intressant som lärorikt då vi båda har tankar på att starta eget företag i framtiden 
med förhoppning om tillväxt. Det var även ett område där vi ansåg att bristande kunskap 
fanns vilket medför att just denna studie får anses relevant. Studier vi fann kring småföretag i 
tillväxt, såsom Churchill och Lewis artikel The five stages of small buisness growth, 
behandlade mestadels företaget som helhet och inte enbart de ekonomiska funktionerna.   

2.2 Perspektiv 
Ett problem kan studeras utifrån flera olika synvinklar, eller så kallade perspektiv. Här fick vi 
fråga oss vilket perspektiv vi ansåg skulle göra mest nytta för valt ämnesområde. Valet av 
perspektiv författaren gör följer med genomgående i hela arbetet och avspeglar sig både i 
resultatet som presenteras samt vilken arbetsgång och metod den undersökande väljer att utgå 
ifrån. Läsaren måste därför göras införstådd av författaren vilket perspektiv som valts för att 
utifrån det lättare kunna ta till sig utav, förstå och följa innehållet i arbetet. Med detta som 
utgångspunkt har vi valt att betrakta problemet ur det enskilda företagets och dess lednings 
perspektiv. 
 
Ekonomisystemet i ett företag påverkar många olika faktorer och intressenter, varför vi även 
skulle kunna välja att studera problemet utifrån någon av dessa intressenters synvinklar. 
Problemet som då kan uppstå är att det kan bli svårt att ge någon rättvisande bild av hur 
arbetet med ekonomisystemet under tillväxt förändras då de olika intressenterna har sina egna 
mål med företaget i fråga. Exempelvis skulle vi kunna tänka oss att en del investerare kan ha 
ett mer kortsiktigt lönsamhetsperspektiv och kanske då mest vara intresserad av kostnader för 
eventuella budgetar och liknande som används mer i ett långsiktigt perspektiv. Vi anser vidare 
att vi genom detta val kan nå en högre grad av samarbete hos respondenterna då uppsatsen 
avser utreda deras problem och inte en enskild intressents. Även om analysen utförs utifrån 
det perspektiv vi valt kommer den ändå, dock i andra hand, att även svara för de andra 
intressenternas intresse. 
 
”Det är få bolag som öppnar sina portar på vid gavel för någon person som inte redogör för 
sitt perspektiv eller sina utgångspunkter utan bara säger sig vilja ”gå omkring och titta” 
under en tid.”16 
 

                                                 
16 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Lund, Studentlitteratur, 1993, s. 80 
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Vår uppfattning är att ingen forskare helt kan gå in i ett projekt i total avsaknad av 
förföreställningar, hur gärna denne än försöker, vilket heller inte får anses nödvändigt för 
denna uppsats. Istället får vi anse att förföreställningarna i det här fallet kan öppna ytterligare 
möjligheter till förförståelse och en ökad kreativitet. Forskning som utförs utan förförståelse 
tenderar att bli beskylld för att vara ogenomtänkt samt förknippad med dålig pålitlighet.17  

2.3 Förförståelse 
Med förförståelse menas att man undersöker redan befintlig kunskap samt erfarenhet kring 
ämnet hos individerna vilka utför studien.18 När forskningsprocessen fortskrider utvecklar 
man kontinuerligt sin förföreställning och tillsammans med kunskapssynen påverkar de hur 
forskningen utformas.19 Det finns i huvudsak tre typer av förförståelse, vilka är allmän och 
teoretisk förförståelse samt kunskapssyn.20 
 
2.3.1 Allmän förförståelse 
De allmänna förförståelsen grundar sig i personens bakgrund, här finns bland annat personliga 
erfarenheter, utbildning, uppväxtmiljön och samhällets påverkan.21 David är 24 år gammal 
och kommer från Borlänge i Dalarna. På gymnasiet gick han det samhällsvetenskapliga 
programmet med inriktning mot ekonomi. Efter studenten tog han ett studieuppehåll på ett år 
för att hösten 2003 påbörja sin civilekonomutbildning på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Magnus är 27 år gammal och kommer från Västerås i Västmanland. På gymnasiet 
gick han naturvetenskapligt program med teknisk inriktning. Efter studenten arbetade han på 
postterminal i Västerås några år innan även han hösten 2003 påbörjade sin 
civilekonomutbildning på Handelshögskolan vid Umeå universitet.  
 
Vi får anse oss ha en allmän uppfattning om hur ekonomisystemet är uppbyggt men vi har 
inga tidigare erfarenheter vilka har direkt koppling till ämnet. Därför vågar vi påstå att vår 
förförståelse inte har påverkat arbetet med denna studie.  
 
2.3.2 Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen grundar sig på olika typer av inomdisciplinära teorier, synsätt 
och erfarenheter där det främst handlar om erfarenheter som forskaren inhämtat från 
läroböcker, forskningsrapporter samt föreläsningar.22 Detta får i vårt fall främst grunda sig i 
de kunskaper vi inhämtat från de företagsekonomiska momenten vi läst under vår utbildning. 
Vi har under vår studietid behandlat ämnet ekonomisystem och dess delar men vågar dock 
inte medge att den kunskapen tar oss till någon speciellt hög nivå vad gäller kunnandet om 
dess utformning och användandet. Vi kan däremot anses ha tillgodogjort oss kunskap för 
vilken betydelse redovisning samt intern redovisning har för företaget. Där kommer 
ekonomisystemet in som ett bra verktyg för styrning av ett företag. Med dessa kunskaper i 
bagaget menar vi oss ha fått en positiv grundsyn på det belysta ämnet. Någon fundering på om 
behovet för ett ekonomisystem finns för företaget har inte existerat, då vi anser att ett företag 
behöver ett väl utvecklat ekonomisystem i sin organisation för att nå lönsamhet. 
 

                                                 
17 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 80 
18 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Lund, Studentlitteratur, 1997 s. 151 
19 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 77 
20 Ibid., s. 76 
21 Ibid., s. 76 
22 Ibid., s. 76 
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2.3.3 Kunskapssyn 
Den del av förförståelsen som kallas kunskapssyn innebär en forskares verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning, alltså på vilket sätt man som ”utredare” uppfattar och studerar 
verkligheten som är aktuell för det valda problemet. Kunskapssynen är med andra ord en del 
av verklighetsuppfattningen som vi belyser studien ur och dess problemområde, samt hur 
forskaren väljer att angripa och lösa problemet.23 Beroende på vilken syn vi ser på samhället 
gör att vi har olika kunskapssyner, vilka oftast delas in i de två huvudsakliga inriktningarna, 
hermeneutiken och positivismen. Dessa synsätt anses vara varandras motpoler och skiljer sig 
åt på ett flertal punkter. Som forskare har man oftast antingen ett positivistiskt eller 
hermeneutiskt synsätt. Författarens synsätt påverkar alla dennes egna arbeten samt även 
bedömningen av andras arbeten.24  
 
På den nivå vi som författare ligger, anser vi oss inte ha skapat ett speciellt synsätt som kan 
påverka oss utifrån de två kunskapssynerna. Den kunskapssyn vi anser oss ha blir då starkt 
påverkad av den situation vi avser att undersöka, istället för att vi ska försöka påverka 
situationen. Detta beror till stor del av den egna omedvetenheten av berört ämne. Med detta 
som stöd måste vi anse vår kunskapssyn som situationsanpassad. Den bygger på det problem 
vi vill undersöka samt på den lösning vi tror oss finna på problemet.  
 
Vi får anse oss vara av den uppfattningen att det för varje företag givet en viss tidpunkt finns 
ett optimalt ekonomisystem som passar dem. Med denna slutsats bakom oss skulle det kunna 
tolkas att vi anser att det på varje problem finns en lösning som är rätt och sann. Det synsätt 
som bäst beskriver att vi vill söka sanningen skulle innebära att vi ansluter oss till det 
positivistiska synsättet.25 Det mest realistiska i sammanhanget är att ingen av oss vill påstå sig 
vara strikt positivistisk i alla situationer. Problemet vi nu undersöker anser vi ha en sann 
lösning men vill inte på långa vägar anse oss villiga att medge att vi ser en sann lösning på 
alla problem. 

2.4 Angreppssätt 
Forskaren avser att studera en del av verkligheten. Benämningen på det sätt en forskare tar sig 
an ett problem för att finna svar på detta är angreppssätt. Det handlar om hur den empiriska 
verkligheten uppnås och med det menas den del av verkligheten som skall studeras. Vilket 
angreppssätt forskaren väljer grundar sig i de förföreställningar denne besitter.26 Det finns i 
huvudsak två sätt att strukturera en undersökning, det vill säga två sätt att angripa sitt 
problem. Det första är ett deduktivt angreppssätt där man utgår från teori för att sedan se till 
empirin och det andra är motsatsen som kallas induktivt angreppssätt där man istället utgår 
från empiri för att forma teorin.27 
 
Vår problemformulering gör att vi kommer att använda oss av en deduktiv ansats, det vill 
säga att vi kommer utgå från teori till empiri. Vi kommer även i studien ha mindre inslag av 
ett induktivt angreppssätt, då vi utifrån empirin skapar en egen modell. Vi ska börja med att 
genomföra omfattande teoretiska studier i syfte att utforma teorin vilken skall återge 
verkligheten. Detta är baserat på att vi, innan vi genomför en empirisk studie, måste 
införskaffa oss kunskaper på området i större utsträckning än den vi besatt innan studien 

                                                 
23 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 10 
24 Ibid., s.11 
25  Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
332 
26 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 54 
27 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur, 1998, s. 48 
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påbörjades. Det skulle vara svårt för oss att börja med att insamla relevant empiri i ämnet då 
vi sedan tidigare inte är direkt insatta i de teorier vi avser undersöka. Då vi intagit de för 
studien nödvändiga kunskaperna inom ämnet kunde vi gå vidare med syfte att skapa 
uppsatsens teoretiska inriktning samt teori förberedande för den empiriska studien. Med detta 
angreppssätt ligger således den övervägande delen i arbetet före den empiriska 
undersökningen.  
 
Vi använder oss med andra ord, i denna studie, av ett deduktivt angreppssätt där vi går från 
teorier och undersöker och jämför sedan med vår empiri. Angreppssättet kan i korthet sägas 
vara avbildande. Det deduktiva angreppssättet kopplas vanligtvis samman med den 
positivistiska kunskapssynen.28   

2.5 Val av undersökningsmetod 
Följande avsnitt är att ta ställning till den datainsamlingsmetod som bäst lämpar sig för 
undersökningen. Forskaren kan här välja mellan kvantitativ eller kvalitativ 
undersökningsmetod. Den kvantitativa metoden innebär att studien, oftast med användning av 
en svarsenkät, insamlar en mängd data från en större population. Insamlingen sker strukturerat 
och formaliserat och data omvandlas sedan till statiska samband och observationer.29 Den 
kvalitativa metoden däremot innebär att man vill beskriva saker med ord. Den vill till skillnad 
mot den kvantitativa metoden få en djupare förståelse för det undersökta och se till en 
helhetsbild av den empiriska verkligheten. Det finns två vanliga tillvägagångssätt för den 
kvalitativa metoden; intervjuer och observationer.30   
   
För denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Den främsta 
anledningen till att vi valt att genomföra intervjuer i vår studie är att vi anser att varje företag 
och dess ekonomisystem är unikt. En annan anledning till att vi valt att använda oss av en 
kvalitativ metod är att vi inte funnit några tidigare studier inom ämnet. Vi får anse oss ta ett 
första steg inom berörda ämne och då anser vi det mest lämpat att göra en kvalitativ studie där 
vi kan få mer förståelse för ämnet än med en kvantitativ studie. Vi har inga egentliga modeller 
som behandlar just ekonomisystemet under tillväxt utan bara för företaget som helhet och då 
är det nödvändigt anser vi att kunna få en djupare förståelse för studien.  Det är svårt att 
anpassa en enkät till de olika företagen och deras ekonomisystem så att vi får svar på de 
frågor vi avser undersöka. Med denna metod har vi möjlighet att anpassa frågor efter de olika 
företagen och ger samtidigt chans till direkt reflektion på de svar som ges med att ställa de 
följdfrågor som dyker upp under intervjuns gång.31 Det resultat vi vill försöka frambringa 
med studien är beroende av en kvalitativ ansats där vi vill få fram våra respondenters tankar, 
åsikter samt värderingar kring ekonomisystemet. Detta skulle omöjliggöras om vi istället haft 
en kvantitativ metod. Genom att vi valt en kvalitativ studie uppfyller vi även argumentet att 
metodvalet görs med utgångspunkt från vad som skall undersökas och den frågeställning som 
skall besvaras.32    
 
Det finns även risker med den flexibilitet det innebär att använda sig av den kvalitativa 
metoden. När en studie görs uppkommer alltid ny information och ändringar måste göras. 
Under studiens gång har vi gjort vissa ändringar samt lagt till eller tagit bort frågor vid 

                                                 
28 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 55 
29 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, s. 31 
30 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
13 
31 Ibid., s. 110 
32 Ibid., s. 13 
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intervjuer vi inte ansåg ha relevans och att vi fått mer kunskap som bara är möjligt med den 
metod vi använt oss av. Risken finns med den kvalitativa metoden att de genomförda 
undersökningarna ser alldeles för olika ut och det uppstår svårigheter att komma fram till 
samma saker vilket även byggs på desto mer erhållen kunskap. Detta problem uppkommer 
inte med den struktur den kvantitativa metoden innebär. Vi anser dock att detta inte påverkat 
vår studie i en negativ mening då vi försökt vara noga pålästa innan vi påbörjade 
intervjuerna.33     

                                                 
33 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
80f 
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3. Ekonomisystemet 
 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 
vissa ekonomiska mål.”34 
 
I varje företag finns ett antal mer eller mindre klara mål för hur verksamheten skall fortlöpa. 
Det är således av stor vikt att alla anställda i företaget strävar åt samma håll. För att detta skall 
lyckas krävs att man styr företagets olika delar mot de uppsatta målen. Denna styrning sker i 
tre olika stadier; först planering som fungerar som underlag för olika beslut, besluten i sig är 
det andra stadiet och det tredje och sista är uppföljning av de fattade besluten. Hur exakt 
styrningen går till är individuellt för varje enskilt företag och det kan även variera inom olika 
avdelningar i företaget. Även behovet av styrning är vitt skilt mellan olika företag men det 
står dock klart att någon form av styrning måste ske för att företaget skall lyckas med sina 
mål. För att lyckas med styrning i ett företag krävs god information av olika slag. En av de 
viktigaste delarna av detta informationssystem är just ekonomisystemet. Här handlar det om 
planering och uppföljning av ekonomiska beslut som är några av de vanligast förekommande 
besluten i ett företag.35    
 
Ekonomisystemet kan i sin tur delas in i två informationsområden:36  
 

 Information som rör planering - såsom budgetar och kalkyler. 
 Information rörande redan inträffade och registrerade händelser - som är redovisning. 

 
Man kan därför säga att ett företags ekonomisystem är en sammanfattande benämning på 
företagets budget-, kalkyl- och redovisningssystem. Nedan följer en övergripande bild av hur 
dessa hänger samman.37 
 

 
 
Figur 2: Ekonomisystemet 

                                                 
34 Ax Christian, Johansson Christer & Kullvén Håkan, Den nya ekonomistyrningen, s. 65 
35 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 8-10 
36 Ibid., s. 9-10 
37 Ibid., s. 10 
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Med tanke på att redovisningen bland annat används för att följa upp de budgetar och kalkyler 
som ställts upp är det viktigt att man inom företaget försöker anpassa budget-, kalkyl-, och 
redovisningssystemet till varandra. Företagen försöker dock att inom dessa tre skiljda delar 
ändå använda samma ekonomiska modeller, mallar. Detta görs för att de ska fungera bättre 
tillsammans. Företaget får en fördel om samma typer av modeller kan användas vid såväl 
budgetering och kalkylering som vid redovisning.38  

3.1 Budgetering 
Budgetering ett av de vanligast förekommande ekonomiska styrmedlen i ett företag, så vad är 
egentligen en budget? För att svara på detta måste man först se till några bakomliggande 
faktorer. Ett företag sätter först upp långsiktiga mål och tar sedan fram en strategi för att nå 
dessa planerade mål. På relativt kort sikt använder företagen så kallade planer för att styra 
företaget mot de långsiktiga målen. En budget är just en sådan plan fast översatt till siffror.39 
Där preciseras en mer detaljerad beskrivning, än i planen, av olika åtgärder och prognoser 
som man tror kommer att inträffa under året. Med dessa åtgärder följer också en ansvarsplan, 
det vill säga vem som har ansvar för varje specifik åtgärd.40 En vanligt förekommande 
definition av budget är; en ekonomisk handlingsplan, vilken är upprättad i syfte att styra 
handlandet mot vissa mål.41  
 
3.1.1 Syfte med budget 
En budget har en mängd olika användningsområden. Förutom att den ger oss den detaljerade 
beskrivningen av årets troliga åtgärder och prognoser skapar den även kortsiktiga mål för 
respektive resultatenhet. Tack vare den ansvarsdelegering som medföljer en budget kan varje 
enskild enhet arbeta mot sina respektive mål utan att företagsledningen måste gå in och 
detaljstyra. I och med detta får medarbetarna ett specifikt mål att mäta sina arbetsprestationer 
emot, vilket ofta uppskattas.42 Man kan även genom budgetmål styra människors beteenden 
och således deras arbetsprestationer. Det gäller dock att lägga ribban på en skälig nivå där 
medarbetaren kan påverka resultatet men samtidigt måste kämpa lite extra för det.43 På 
samma sätt kan detta också innebära en risk då medarbetarna kan låsa sig vid budgetmålen. 
Om företaget går bättre än förväntat kanske personalen inte gör mer då målen redan är 
uppfyllda. I ett sådant fall bildas ett så kallat slack i produktionen, det vill säga kapaciteten 
utnyttjas inte till max.44 Vidare krävs också samarbete mellan de olika budgeteringsansvariga 
personerna vilket medför att en öppen och klar kommunikation samt en bra samordning 
mellan dessa blir ett måste.45  
 
3.1.2 Budgetprocessen 
Själva budgetprocessen kan delas in i två delar: uppställandet av budgeten innan 
budgetperioden samt uppföljning av budgeten under och efter perioden.46 Det talas ibland 
även om ytterligare en del som kan urskiljas ur uppföljningsarbetet nämligen budgetanalysen. 
Detta gör man för att markera återkopplingen mellan det budgeterade och verkligheten. De tre 
delarna kan illustreras som följer nedan:47  
                                                 
38 Karlsson, Ingvar, Introduktion till intern redovisning, s. 15-16 
39 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 8 
40 Samuelsson, Lars, Budgetering och intern redovisning, Blomberg & Jansson Offsettryck AB, 1983, s. 54 
41 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 8 
42 Bergstrand, Jan, Ekonomisk styrning, s. 103 
43 Greve, Jan, Budget, Lund, Studentlitteratur, 1996, s. 161-162 
44 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 11 
45 Bergstrand, Jan, Ekonomisk styrning, s. 103 
46 Samuelsson, Lars, Budgetering och intern redovisning, s. 55 
47 Ax Christian, Johansson Christer & Kullvén Håkan, Den nya ekonomistyrningen, s. 435 
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Figur 3: Budgetprocessen 
 
Att ta fram underlag för en budget, följa och ändra den löpande under budgetperioden samt att 
följa upp den efter periodens slut kräver enormt mycket arbete och energi. Detta är i sig den 
klart största negativa aspekten med en budget.48  
 
3.1.3 Budgetuppställande 
Vid uppställandet av budgeten måste först underlag samlas in och här finns en mängd olika 
källor att vända sig till och då främst föregående års siffror. Det är även det vanligaste sättet 
för speciellt mindre företag att ta fram sina underlag för budgetar. Det är dock viktigt att 
notera att det finns flera källor att hämta information från för att få sin budget så fulländad 
som möjligt. Olika typer av index kan ge indikationer på hur till exempel prisbilden kan 
komma att förändras under perioden. Det är också viktigt att studera hur konkurrenterna 
agerar, vad de har för nya produkter/tjänster och hur kan de tros agera på marknaden då detta 
kan påverka det egna företagets strategier. Även marknaden i sig kan tillföra nyttigt material 
till budgeten. Vilket behov finns av just dina produkter/tjänster och hur kan du tillfredsställa 
det behovet. Behöver du kanske anställa mer personal och så vidare? Lagar och förordningar 
är ytterligare en del man kan behöva se till för att få uppgifter om arbetsgivaravgifter, moms, 
skatter av olika slag, tullbestämmelser et cetera. Till sist kan också omvärlden nämnas som en 
faktor att ta hänsyn till. Konjunkturer i andra länder kanske kan påverka företaget likväl 
riksdagsval eller nya bestämmelser inom EU kan också påverka.49  
 
3.1.4 Budgetuppföljning och budgetanalys 
Även uppföljningsarbetet med budgeten såväl löpande som efter periodens slut, där man 
jämför den faktiska redovisningen och budgeten, används flitigt. Tack vare det arbetet finns 
möjligheten att justera eventuella fel för framtida budgetar.50 Man kan välja mellan att ha en 
fast, reviderad, rullande eller en rörlig budget. I den fasta budgeten budgeterar man endast en 
gång per år med viss komplettering vid varje kvartal. I den reviderade budgeten planerar man 
istället in flera tidpunkter då man omarbetar budgeten under den återstående tiden av 
budgetperioden. På så sätt får man en bättre anpassning till verkligheten. Det kan dock vara en 
nackdel då personalen inte vet om budgetmålen de fått verkligen kommer att stå sig och kan 
då också förlora motivationen att arbeta mot dem. Den rullande budgeten fungerar på samma 
sätt som den reviderade fast med den skillnaden att man här vid varje budgeteringstillfälle ser 
ett helt år framåt istället. Ur teknisk synpunkt är denna metod bättre än den reviderade men 
nackdelen med motivationen hos personalen blir här ännu tydligare. Till sist kan man välja att 
använda en rörlig budget. Den anpassas efter hand till någon avgörande variabel då oftast 
försäljningsvolymen. Detta är en relativt ovanlig metod och tillämpas främst i företag som 
inte själva råder över volymen utan istället har blivit tillsagda vilken volym de skall 

                                                 
48 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 11 
49 Ibid., s. 15-16 
50 Samuelsson, Lars, Budgetering och intern redovisning, s. 77 
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producera.51 Att ha ett uppföljningsarbete som sker vid ett flertal tidpunkter under året medför 
också ett värdefullt underlag för företagets löpande ekonomiska styrning.52  
 
3.1.5 Olika typer av budgetar 
Det finns ett otal olika delbudgetar men följande tre brukar klassas som huvudbudgetar; 
resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget. Det är främst dessa som berörs i mindre 
företag.53 I resultatbudgeten visas en sammanställning av företagets samtliga prognostiserade 
intäkter och kostnader. Likviditetsbudgeten sammanställer istället företagets alla in- och 
utbetalningar under budgetperioden och balansbudgeten visar ett företags tillgångar, skulder 
och eget kapital vid en viss tidpunkt.54 Några delbudgetar kan ibland vara nödvändiga för att 
kunna sammanställa de större huvudbudgetarna. Det kan till exempel vara budget för 
försäljning, produktion, investeringar et cetera. För att ta fram en riktig resultatbudget behövs 
eventuellt nytillkomna avskrivningar under budgetperioden och för det behövs en 
investeringsbudget.55     
 
3.1.6 Problem med budgetarbetet 
Det finns olika situationer då det kan vara mycket svårt att sammanställa en traditionell 
budget. Om företaget i fråga växer relativt snabbt kommer det vara nästan omöjligt att göra en 
budget på längre sikt. Om företaget istället är helt nystartat står man också inför ett problem 
då man inte har några siffror att gå på från föregående år. Problem som dessa eller som liknar 
dessa kan lösas genom att man, istället för att budgetera ett helt år, budgeterar för en relativt 
kort period.56  

3.2 Kalkylering 
Det finns en rad andra typer av ekonomiska beräkningar, utöver den ekonomiska planering 
som beskrivits ovan, i ett företag och det är dessa vi kallar kalkyler. Det kan till exempel vara 
prissättning på en vara eller tjänst, kostnad för en reklamkampanj eller huruvida det skulle 
löna sig att starta en filial.57 Kort sagt görs beräkningar av intäkter och kostnader för olika 
kalkylobjekt.58 Skillnaden mellan en budget och en kalkyl kan ibland kännas lite diffusa och 
de är snarlika varandra men en del skillnader förekommer dock. Budgeten är som tidigare 
nämnts avsedd för en kommande period samt gäller företaget som helhet eller en enskild 
avdelning inom företaget. Kalkylen ser även den till framtiden men rör istället oftast 
produkter/tjänster och handlingsalternativ.59   
 
3.2.1 Kalkylprocessen 
Inledningsvis upprättas förkalkyler innan inköp eller tillverkning av något. Dessa förkalkyler 
styr sedermera tillverkningen, inköpen samt försäljningen av kalkylobjektet och företagen kan 
på så sätt få information om den optimala produktionsmängden, pris på varan eller tjänsten, 
produktionsmetod och så vidare.60 Som underlag till förkalkylerna används noggranna 
beräkningar av tidsåtgång och materialåtgång eller kostnader för utförande av en tjänst. 
Information från tidigare kalkyler är också en viktig underlagskälla. Även om detta gjorts på 
                                                 
51 Bergstrand, Jan, Ekonomisk styrning, s. 108-109 
52 Ibid., s. 104 
53 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 13 
54 Greve, Jan, Budget, s. 100 
55 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 13 
56 Ibid., s. 12 
57 Johansson Christer & Stensby Tore, Budgetering och kalkylering, Esselte Studium AB, 1981, s. 3 
58 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 11 
59 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, Kristianstads Boktryckeri AB, 1996, s. 10 
60 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 11 
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ett korrekt sätt kommer man aldrig ifrån risken att något oförutsett inträffar. Därför görs också 
efterkalkyler efter det att produktion och försäljning skett av varan eller tjänsten.61 På så sätt 
får man ett bättre underlag inför framtida kalkyler.62   
 
3.2.2 Kalkylering i serviceföretag 
På samma sätt som med budgeten finns även otaliga typer av kalkyler. I producerande företag 
arbetar man ofta med olika produktkalkyler medan man i serviceföretag får en lite enklare typ 
av kalkyler eftersom produktkostnader utgår. Där går beräkningarna ut på att fastställa 
summan av en rad olika kostnader såsom hyra, löner, avskrivning på utrustning och andra 
eventuella övriga omkostnader på antingen månads- eller årsbasis.63 Man måste även ta 
hänsyn till kostnader för osålda tjänster eftersom dessa inte kan lagras och säljas vid ett senare 
tillfälle.64 De totala kostnaderna fördelas sedan på något man kallar debiterbar tid. Det är den 
arbetade tiden man kan debitera kunden för. Företagen strävar därför mot att hela tiden 
försöka öka just den debiterbara tiden. Den ligger oftast mellan 60-80 % av den totala 
arbetade tiden.65 Övrig tid är så kallad spilltid det vill säga när företaget arbetar med till 
exempel administrativa uppgifter som man inte kan debitera kunden för. Även dessa 
kostnader skall de debiterade timmarna betala för och det är viktigt att de inte glöms bort i 
eventuella kalkyler.66 
 
3.2.3 Prissättning av tjänst 
Vid prissättning av tjänster skiljer man på två olika metoder. Den första är objektsprissättning 
och används när en tjänst utförs upprepade gånger med en ungefär lika stor tidsåtgång vid 
varje tillfälle. Ett typexempel på detta är frisörer. Företaget erbjuder tjänsten till ett fast pris 
och utför den sedan oavsett hur lång tid det tar. För övriga arbeten som är mer omfattande och 
som skiljer sig från gång till gång tillämpas istället timprissättning. Här får istället kunden 
betala i efterhand för det antalet timmar tjänsten tagit.67  

3.3 Redovisning 
 
”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna av organisationers verksamhet.”68 
 
Som ett efterföljande steg inom ekonomistyrningen kommer redovisningssystemet. Efter att 
ha ställt upp budgetar och kalkyler måste man inom företaget ha ett system för att kunna följa 
upp dessa och där kommer redovisningssystemet in. För att de ansvariga personerna ska 
kunna följa upp de budgetar och kalkyler vilka ställts upp måste dessa få regelbundna 
rapporter om hur det verkliga utfallet ser ut. I redovisningssystemet skall det ske en 
systematisk registrering av alla de ekonomiska händelserna, utföras räknemässiga 
bearbetningar och som ett sista steg skall det även upprättas rapporter över det som 
registreras. Detta ligger sedan till grund för uppföljningsarbetet. Man kan sammanfattningsvis 
säga att redovisningens slutprodukter är de ekonomiska rapporterna. I dessa rapporter görs 
jämförelser med de redovisade uppgifterna gentemot det förväntade. De rapporter man arbetat 

                                                 
61 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, s. 16 
62 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 11 
63 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, s. 66 
64 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 169 
65 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, s. 66-67 
66 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 170 
67 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, s. 67 
68 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori (femte upplagan), s. 7  
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fram har stor påverkan för styrningen av företaget. Företagen brukar använda dessa rapporter 
till i huvudsak två olika saker i denna styrprocess, och dessa är:69 
 
• Att följa upp de budgetar samt förkalkyler man vid ett tidigare tillfälle gjort inom 

företaget. 
• För användning inom företaget som underlag för planering och beslutsfattande. 
 
Redovisningen i ett företag fyller även andra viktiga funktioner. Den fungerar även som ett 
ansikte utåt för andra än beslutsfattarna i företaget, nämligen företaget intressenter. Exempel 
på sådana är aktieägare och långivare. De är intresserade över att få information om företagets 
ekonomiska ställning för en eventuell investering i företaget eller möjligen se över de lån man 
gett.70  
 
Inom redovisningen brukar företaget dela upp systemet i två delar, extern (affärsredovisning) 
samt intern redovisning. En enkel uppdelning mellan dessa två sker sällan, utan man låter de 
istället överlappa varandra. På så sätt görs oftast inte två redovisningar utan företaget försöker 
istället på bästa sätt integrera dessa två.71 
 
I enlighet med Bokföringslagen (BFL) som trädde i kraft år 2000 är den externa 
redovisningen obligatorisk för de flesta juridiska personer samt de fysiska personer som 
utövar näringsverksamhet. Undantagna i denna lag är ideella föreningar som innehar 
tillgångar vilket understiger 30 basbelopp samt stiftelser som har tillgångar som understiger 
10 basbelopp. Enligt BFL skall företag registrera sina transaktioner med omvärlden, som 
exempelvis köp, försäljning samt betalningar.72 
 
Den externa redovisningen syftar till att beskriva företagets ekonomiska ställning och resultat 
utåt. Främst brukar det redovisas i framräknade balans- och resultaträkningar, som senare 
sammanställs i årsredovisningen. Årsredovisningen får agera som informationskälla för de 
externa intressenter företaget har. I motsats till den externa är den interna redovisningen helt 
frivillig och används av företag för att tillgodose företagets interna informationsbehov, och 
utformas således för att bättre passa in på varje enskilt bolag efter just deras behov. Här kan 
även företag välja att utvidga och specificera sin externa redovisning för att på sätt få fram 
den interna information man söker.73   
 
Årsredovisningslagen (ÅRL) vilken är från 1995 innehåller regler kring bokslut och 
årsredovisning.74 Enligt den måste alla bokslutsskyldiga företag upprätta ett bokslut, en stor 
mängd av dessa företag skall även upprätta en årsredovisning.75 Den årsredovisning ett 
företag måste upprätta har vissa ramar att förhålla sig till, däribland att den ska upprättas efter 
god redovisningssed vilket innebär att näringsidkarens sätt att fullgöra bokföringsskyldigheten 
inte får avvika från vad man inom näringsidkarens bransch kan anses vara normal standard.76 
En rättvisande bild av företagets ställning och resultat måste även anges. De delar som ska 

                                                 
69 Karlsson, Ingvar, Introduktion till intern redovisning, s. 13-14 
70 Ibid., s. 14 
71 Ibid., s. 14 
72 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), Lund, Studentlitteratur, 
2000, s. 8-9 
73 Karlsson, Ingvar, Introduktion till intern redovisning, s. 14 & 29-30 
74 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), s. 9 
75 Ibid., s. 17 
76 Ibid., s. 10 
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ingå i en årsredovisning är resultat- och balansräkning, noter samt en förvaltningsberättelse. 
För de lite mindre näringsidkarna räcker det oftast med att upprätta ett årsbokslut, vilket kan 
sägas vara en lite enklare form av en årsredovisning.77  
 
Den interna redovisningen har i stort sett traditionellt bara använts av större industriföretag, 
men utvecklingen i samhället, då främst datorernas utveckling har ändrat bilden något. 
Nuförtiden är det enklare att genomföra intern redovisning vilket gjort att även mindre företag 
i allt större utsträckning utnyttjat möjligheten att arbeta med intern redovisning. Det är inte 
heller längre begränsat att hålla sig inom industriföretag utan nu för tiden bedriver även 
handels- och tjänsteföretag intern redovisning i större utsträckning.78  
 
3.3.1 BAS – planen 
När ett företag vill få en fungerande redovisning är det av stor vikt hur uppbyggnaden av 
kontoplanen ser ut, det vill säga vilka konton som används samt hur de hänger samman med 
varandra. En ändamålsenlig kontoplan underlättar inte bara den löpande bokföringen, utan 
även bokslutsarbetet samt god användning vid framtagandet av rapporter. Under åren har ett 
omfattande utvecklingsarbete av kontoplaner pågått vilket lett till en av de mest kända 
kontoplanerna i Sverige, BAS-planen (Baskontoplan för Affärsredovisning i Små och 
medelstora företag). Som namnet antyder var den från början åsyftad att tillämpas som grund 
för små och medelstora företag, men idag används den även av större företag.79 En 
uppskattning gör gällande att 95 % av alla företag i Sverige använder någon form av BAS-
plan idag. BAS har även fått allt större spridning inom den offentliga verksamheten. Man 
borde därför kunna mena att BAS-kontoplanen blivit en ”de-facto-standard” inom svensk 
redovisning.80 
 
Som grund för BAS-planen använder man sig av en ramkontoplan vilken innehåller de flesta 
konton ett företag kan tänkas behöva. Därefter kan varje enskilt företag välja ut de specifika 
konton de kan tänkas ha användning för i sin organisation. På detta sätt får varje företag sin 
egna självständiga kontoplan samtidigt som man ändå är enhetlig gentemot andra företag då 
man utgått från samma grundram. Här följer några av de grundläggande principer som finns 
för BAS-planen:81   
 
• Tillämpas av de flesta företag oavsett bransch eller ägandeform. 
• Innehålla i huvudsak transaktioner mellan företag och omvärlden, den externa 

redovisningen. 
• Uppfylla kraven från lagstiftningen som finns angående balans- och resultaträkningar.  
• Anknytning ska finnas till Bokföringsnämndens samt Redovisningsrådets 

rekommendationer i bokföringsfrågor med mera. 
• Anpassad till Statistiska centralbyråns krav på uppgifter till finansstatistiken.  
• Som grund för Riksskatteverkets krav för inkomstdeklarationen. 
• Redovisning med dubbel bokföring. 
• Klassificera och registrera redovisningsdata på ett sätt som är neutralt i förhållande till 

metoder för rapportutformning, produkt- och investeringskalkyler. 
• Man skall snabbt och billigt kunna ta fram de rapporter som företagen behöver.  
 
                                                 
77 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), s. 17 
78 Karlsson, Ingvar, Introduktion till intern redovisning, s. 30 
79 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), s. 27 
80 Bas, Stockholm: Bas-kontogruppen i Stockholm AB, 2008-02-22 <http://www.bas.se/kod/kontoplaner.htm> 
81 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), s. 28-29 
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BAS-planen följer lagstiftningens krav på balans- och resultaträkningar, vilket gör att kontona 
placeras i samma ordning som lagstiftningens schema. Kontoplanen får på så sätt ett 
systematiskt uppställande som underlättar det praktiska arbetet med att ta fram dessa 
rapporter.82 
 
Sammanfattningsvis kan vi här se att ett företags ekonomisystem är ett stort område som kan 
komma att kräva såväl mycket arbetstid som stora kostnader. Det gäller således att utforma 
sitt eget system så det passar just det egna företaget perfekt. Detta arbete kräver dessutom 
extra anpassning och planering när företaget befinner sig i tillväxt då dess interna och externa 
omgivning förändras mer än när tillväxt ej sker.  

                                                 
82 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), s. 29 
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4. Tillväxt 
Genom tillväxt skapas ökad välfärd för människor i ett land. Med välfärd menas människors 
hälsa, utbildningsnivå, boendesituation, arbete, miljön kring de och så vidare. För att kunna 
mäta detta på något rimligt sätt används människornas samlade ekonomiska resurser och 
materiella standard vilket ökar genom tillväxt. Blir företagen större och/eller fler stiger 
arbetstillfällena vilket leder till större skatteintäkter samtidigt som minskade kostnader i form 
av olika bidrag till arbetslösa människor. Med en förbättrad statlig ekonomi kan också 
skolsystem, sjukvård och äldreomsorg förbättras vilket ger samhället såväl förbättrad 
utbildningsnivå som hälsa. Det är dock viktigt att tänka på att inte skapa tillväxt till vilket pris 
som helst utan det måste göras i enighet med naturen och dess resurser. Det gäller således att 
skapa en långsiktig tillväxt som förbättrar välfärden samtidigt som den ej förstör vår miljö.83 
 
Olika forskare och teoretiker kan definiera tillväxt och problemen kring det på en rad olika 
sätt men vi har valt att grunda vår studie utefter Greiners tillväxtmodell. Han talar där om att 
företag ofta missar att nyckeln till deras framtida framgång många gånger redan finns inom 
företaget. Det stora problemet är att managers inte utnyttjar företagets möjlighet till 
utveckling och företagen fastnar istället där de är eller ibland går de till och med under. Ett 
företags tillväxt kan delas in i olika faser där det inom varje fas dyker upp nya problem vilka 
måste lösas fortast möjligt för att utvecklingen och tillväxten skall fortgå inom företaget. De 
olika stegen som företaget går igenom illustreras i figuren nedan:84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Tillväxt i företag 
 

                                                 
83 Finansdepartementet, Stockholm: Regeringskansliet, 2008-04-15, 
<http://www.regeringen.se/sb/d/3909/a/23803> 
84 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 38 
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Så som figuren visar startas ett företag genom kreativitet där en eller flera produkter/tjänster 
arbetas fram.85 I denna inledningsfas handlar det om att lyckas producera och leverera i tid till 
sina kunder. Planering för framtiden är minimal och man försöker istället endast överleva. 
Ägaren är företaget och utför själv alla viktigare uppgifter eller är kanske till och med den 
enda som arbetar inom företaget.86 Efter hand som företaget växer ställs högre och högre krav 
på ägaren vilket ofta medför en ledarskapskris. Entreprenören klarar helt enkelt inte av att 
driva företaget då det blivit lite större utan det krävs istället att någon eller några duktiga 
managers anställs.87  
 
När ledarskapskrisen klarats av går företaget in i fas två. Där har företaget bevisat att det kan 
tillfredsställa sina kunder och där skiftas istället fokus till intäkter och kostnader. Kan 
framtida kostnader såsom service och underhåll av utrustning samt att kunna byta ut eventuell 
utrustning som blivit föråldrad eller slitits ut täckas av vinsten? Även om organisationen 
fortfarande är relativt enkel har de oftast några anställda i det här stadiet men det är en 
manager som tar alla beslut.88 Här startar även arbetet med redovisning på allvar samt inleds 
också ett enklare budget- och kalkyleringsarbete. Men då företaget blir större kommer nästa 
kris där managerna som anställts inte klarar att hantera storleken på företaget. Gapet mellan 
manegement och personalen på golvet blir för stort och organisationen blir för centraliserad 
och byråkratisk. Här krävs en decentralisation av företaget genom delegation.89 
 
Efter en väl genomförd decentralisation av organisationen kliver företaget raskt in i fas tre. I 
detta steg har ägaren/ägarna en mycket central roll. Här handlar det om företaget skall 
användas som plattform för vidare tillväxt, om ägaren skall försöka göra företaget 
framgångsrikt (tillväxtföretag) eller om man är nöjd med företaget som det är och det endast 
skall bibehållas på den nivån de befinner sig (stagnerat företag). Det sistnämnda brukar oftast 
ske när ägaren skaffat sig något annat intresse än företaget i fråga som till exempel annat 
företag eller något politiskt uppdrag. Ägaren tar således ett steg bort från företaget och 
överlåter ansvaret helt till någon annan. Om detta skett och företaget kommer att hållas kvar 
på den här nivån brukar de första mer professionella medarbetarna anställas. Här startas såväl 
utvecklad framtidsplanering med budgetar, kalkyler och finansiering som marknadsföring. Ett 
företag kan hållas på den här nivån på obestämd tid så länge marknaden och miljön kring den 
inte förändras avsevärt.90 
 
I det andra alternativet, tillväxtföretaget, är ägaren/ägarna fortfarande mycket aktiva och 
satsar på tillväxt inom företaget. Detta brukar medföra att ägaren tar tillvara på företagets 
lånemöjligheter, lånar på sig pengar och istället genomför olika investeringar. Det läggs stor 
vikt vid likviditetsbudgeten för att se till att företaget inte hamnar helt utan pengar. Det 
anställs också nya managers som har ett öga för vad företaget skulle kunna tänkas bli i 
framtiden och inte bara hur det fungerar idag. Företaget ser också till att på allvar starta 
arbetet med framtidsplaneringen i form av budgetar, kalkyler och annan ekonomistyrning men 
här är, till skillnad från det stagnerade företaget, istället ägaren/entreprenören djupt 
involverad.91 Oavsett vilken väg företaget tar krävs det som sagt en relativt kraftig delegation 
av ansvaret för att ta sig igenom fas tre. Men detta i sig medför också nästkommande kris där 
                                                 
85 Ibid., s. 41 
86 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, Harvard Business Review, 
May/Jun83, Vol. 61 Issue 3, s. 32 
87 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 42 
88 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 34 
89 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 42 
90 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 34 
91 Ibid., s. 34 
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ägaren och de högsta managerna får en känsla av att de förlorar kontrollen av företaget. Olika 
mellanchefer får ofta för sig att gå sin egen väg utan att samarbeta i tillräckligt stor 
utsträckning med övriga delar i organisationen. Här gäller det för den högsta ledningen att ta 
tillbaka kontrollen utan att göra organisationen centraliserad igen. Detta görs genom att införa 
olika koordinations- och kommunikationstekniker.92 
 
De olika teknikerna som används för att ta företaget vidare till fas fyra är främst att olika 
affärsområden blir olika produktionsgrupper där varje grupp ses som en investering med 
avkastningskrav. Det anställs också ett flertal akademiker till administrationen vid ett 
huvudkontor för att ta fram olika arbetsprogram för företaget samt att kontrollera och följa 
upp dessa.93 Här ställs företaget inför problemet huruvida de skall kunna fortsätta sin tillväxt 
effektivt och snabbt. Huruvida ägaren kan delegera ansvar för att effektivisera beslutstagandet 
är en fråga som måste besvaras. Organisationen är ofta helt eller delvis decentraliserad och 
såväl operationella som strategiska system är utökade och förbättrade. Om denna tillväxt i 
företag lyckas finns potential för företaget att bli stort och framgångsrik. Misslyckas däremot 
ägaren med tillväxten kan företaget ofta säljas med bra vinst. Detta kräver dock att ägaren 
inser att denne inte klarar av att ta företaget vidare.94  
 
Eftersom företaget här ofta har mindre kontor på ett flertal olika platser bildas en klyfta 
mellan huvudkontoret och de övriga kontoren. På samma sätt bildas en klyfta mellan 
administrationen och de övriga anställda. Här uppstår således nästa kris i företaget då 
managers på de mindre kontoren inte vill ta order från någon som inte känner till de lokala 
förhållandena. Samtidigt som management på huvudkontoret klagar över att chefer på de 
lokala kontoren inte är samarbetsvilliga. Detta måste lösas och det görs bäst genom att 
företaget går från det mer formella managementsystemet till ett mer öppet och spontant 
system. Det krävs att alla managers tar ett stort personligt ansvar att få samarbetet mellan de 
olika managementnivåerna att fungera för att ta organisationen till nästa nivå.95   
 
Det mer spontana samarbetet mellan chefer på huvudkontoret och de lokala kontoren nås 
genom lagarbete samt att olikheter hos de olika personerna konfronteras. Främst krävs att 
managerna har en stark självdisciplin och bra social kontroll. Här omflyttas ofta en del av 
huvudkontorets personal från att vara kontrollerande till att ingå i ett team som övriga chefer 
kan konsultera med vid eventuella problem.96 Det gäller här för företaget att å ena sidan 
bibehålla den flexibilitet ett mindre bolag har, samtidigt som de å andra sidan måste ta tillvara 
på och kontrollera den finansiella vinsten tack vare tillväxten.97 

 

 

                                                 
92 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 43 
93 Ibid., s. 43 
94 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 40 
95 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 43 
96 Ibid., s. 43-44 
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4.1 Tillväxt och ekonomisystemet 
För att sedan få en mer överskådlig blick av vad som sker med enbart det ekonomiska arbetet 
i ett företag under tillväxt har vi här tagit fram en modifierad modell med de olika faserna 
utifrån arbetet med ekonomisystemet. Modellen nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Ekonomisystemets tillväxt 
 
Fas 1  

• Minimalt redovisningsarbete, gör endast vad lagen kräver. 
 
Fas 2 

• En ekonom anställs deltid för att sköta enklare bokföring, fakturering samt 
personalomkostnader. Här inleds även en del budget- och kalkyleringsarbete. 

 
Fas 3  

• Kräver mer tid till ekonomiarbetet. 
• Den ekonomiansvarige sköter personalomkostnader och fakturering men även såväl 

redovisningsarbete som kalkyler och budgetar. 
 
Fas 4  

• Kräver anställning av minst en ekonomiassistent för att klara arbetsbelastningen. 
• Utökat arbete kring ekonomisystemet i och med att företaget växer. 

 
Fas 5 

• Företaget har en ekonomiavdelning med ett flertal anställda. 
• Välutvecklat och avancerat ekonomisystem. 
• Eventuellt startas här en finansavdelning som sköter finansiella investeringar. 
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5. Praktisk metod 
Vi har för denna studie valt att genomföra en kvalitativ undersökning där vi till en början 
intervjuade fem åkeriföretag, för att senare komplettera med ytterligare telefonintervjuer. I 
kapitlet redogör vi för hur undersökningarna genomförts, vidare vilka data vi samlat in samt 
kritik till denna, även vilka metoder som använts till detta och varför. 

5.1 Urval 
När det kom till urval av respondenter för vår studie fick vi börja med att sätta oss ned och 
fundera över vad vi skall undersöka. Då vi avser att undersöka hur ekonomisystemet 
förändras i företag under eller efter tillväxt var det av stor vikt att vi kom i kontakt med 
företag vi ansåg ha kommit olika långt i tillväxtfaserna. Urvalet har därefter skett organiserat, 
där ett noga avvägande om vilka respondenter som kunde ge oss bäst resultat för berörda 
ämne valdes ut. Då vi valt att undersöka just hur förändringar sker i ekonomisystemet i 
företag under tillväxt föreföll sig åkeribranschen som ett bra urval. Anledningen till att vi 
valde att se på transportbranschen var för att vi där ansåg att konkurrensen är hård mellan 
företagen och det gäller att ha ett så effektivt ekonomisystem som möjligt. Vi använde oss av 
Affärsdata98 för att leta reda på våra tänkta respondenter. Med hjälp av SNI-kod, 49410 – 
Vägtransport och godstrafik, fick vi fram alla företag inom Sverige med den aktuella SNI-
koden. Åkeribranschen i Sverige idag består av 9119 aktiva aktiebolag, 755 handels- och 
kommanditbolag samt 198 övriga bolag. Om man sedan börjar undersöka företagen finner 
man relativt snabbt att de ofta är mycket små med endast ett fåtal anställda. Den här 
branschen är lite speciell på det viset att väldigt många åkare startar sitt eget bolag och då ofta 
aktiebolag. Bolaget innefattar då oftast 1-10 anställda och det ansluter sig sedan till en större 
organisation vilken arbetar ut mot kunderna och skaffar körningar åt åkarna. Den största och 
mest kända av dessa organisationer är Schenker som är ett tysk bolag men som endast i 
Sverige har ca 300 åkerier som kör åt de99.  Man kan dela in branschen i tre olika typer av 
företag; företag som till exempel Schenker som samordnar en mängd mindre åkerier, de 
mindre åkerierna som ingår i dessa större organisationer samt åkerier som är helt 
självständiga. I vår studie har vi valt att inkludera företag som ligger i alla dessa tre grupper 
för att kunna bilda oss en helhetsbild över branschen samt även kunna belysa eventuella 
skillnader. För att så långt som möjligt försöka bilda oss en uppfattning av åkeribranschen 
som helhet började vi med att genomföra besöksintervjuer på fem företag, vi valde senare att 
ge mer bredd till vår empiri med att komplettera med ytterligare telefonintervjuer.  
    
5.1.1 Intervjuer 
Vi fick här göra en avgränsning för att till en början bara se till företag som ligger inom 
regionen Umeå. Vi ville undersöka företag i olika stadier varför vi kontaktade företag med 
olika omsättning och olika antal anställda. Efter kontakt med åkeriföretag inom 
Umeåregionen hade vi bokat in tre intervjuer med företag i olika stolekar, dessa är: 
 

• Bilfrakt Bothnia AB 
• Milles Åkeri AB 
• Umeå Tidningstransporter AB 

                                                 
98 Umeå Universitetsbibliotek. <http://www.ub.umu.se> 
99 Schenker, Göteborg: Schenker, 2008-03-20, 
<http://www.schenker.se/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=4015&data.langua
ge.id=1> 
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Då vi endast fick tag på tre företag vilka var villiga att ta emot oss för intervju inom 
Umeåregionen tvingades vi utöka vårt sökområde, främst inom författarnas hemstäder för att 
eventuellt kunna resa dit för intervju. Efter vidare sökande kontaktades företag i Borlänge där 
även de två andra besöksintervjuerna ägt rum med följande företag: 
 

• B. Anderssons Allfrakt AB 
• Spånbergs Åkeri AB 

 
5.1.2 Telefonintervjuer 
Vi ansåg själva att vi lyckades boka in möten med företag som fick representera varsitt steg i 
den modell vi använt oss av i studien men kände ändå att det var lite tunnsådd empiri med 
endast ett företag vilket skulle passa in i varje steg. Vi valde därför att med hjälp av 
Affärsdata göra ännu en sökning på en mer nationell nivå. Nu utfördes en sökning på 
åkeriföretag i hela Sverige där urvalet gjordes efter storlek på omsättning samt antal anställda. 
Detta för att förhoppningsvis styrka det vi kommit fram till och säkerställa studiens 
tillförlitlighet genom de mer djupgående intervjuerna vilket även syftade till att ge oss extra 
styrka när vi skulle analyser samt dra slutsatser. De ytterligare företag vi var i kontakt med 
var: 
 

• A Alkmans Åkeri AB 
• Affes Åkeri AB 
• AGJ Transport AB 
• AH Transport i Tranås AB 
• Alméns Åkeri AB 
• Bertil Mikaelssons Åkeri AB 
• Birsta Distribution AB 
• Bo Carlsson Transport AB 
• Brorssons Åkeri AB 
• Börje Näsström Åkeri AB 
• City Express i Göteborg AB 
• GLG Frakt Stånga AB 
• Smålands Logistik AB 

 
Vi anser att urvalet ovan har gett oss ett bra informationsinnehåll, då det är företag inom olika 
storlekar samt verkar inom olika typer av grupper inom åkeribranschen. Vi presenterade vårt 
arbete och blev därefter hänvisade till lämplig person, vilken i de flesta fall var den 
ekonomiansvarige på företaget men även VD där det saknades anställd inom ekonomi. 
Respondenter med god kunskap inom området och bra informationsinnehåll anser vi vara av 
stor vikt när det kommer till val av respondent. 

5.2 Genomförande av intervjuer 
Efter att teorikapitlet var slutfört påbörjades utformning av en intervjuguide100 vilken skulle 
behandla delarna mer djupgående. Intervjuguiden formades att behandla alla de olika delarna 
vi behandlat tidigare i studien samt en del bakgrundsfrågor ansåg vi relevanta. Vi började med 
att presentera vår studie för att sedan gå in på det vi valde att kalla för inledande frågor. Där 
ville vi veta historia om varje företag samt hur utvecklingen i företaget sett ut och deras 
omsättning idag. Dessa frågor ansåg vi intressanta för att kunna placera dem i den modell vi 

                                                 
100 Bilaga 1 
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använder oss av och även om vi kunde se ett mönster ifall omsättningen styr vilken fas 
företaget befinner sig i. Därefter följde frågor angående ekonomisystemet. Där ville vi veta hur 
företagen arbetar med respektive del inom ekonomisystemet och även anledningar till varför 
man kanske inte arbetar med respektive del. Vi ansåg det även intressant att se hur många 
inom företaget vilka arbetar med ekonomin samt hur mycket de väljer att köpa in. Som ett 
ytterligare avsnitt i vår intervjuguide hade vi tillväxt. Där låg tyngden i att försöka koppla 
ihop tillväxten inom företaget med hur ekonomisystemet inom företaget utvecklats. Vi fick 
även här svar på hur man bearbetat utvecklingen inom ekonomisystemet på olika sätt inom 
företagen. Denna del var intressant för att kunna koppla ihop vårt empiriska material med den 
modell vi utgår ifrån för att sedan kunna utveckla vår egen modell från verkligheten. Som en 
avslutande del valde vi att fråga företagen hur de ser på framtiden i företaget, detta såg vi som 
intressant för att se om de har några planer på att utvecklas ytterligare eller är nöjda med sin 
position idag. 
 
Avsikten med intervjuerna var att få en bredare diskussion om ämnet och att få ta del av 
respondenternas erfarenheter gällande ekonomisystemet i företagen. Vid utformningen av vår 
intervjuguide utgick vi från de ämnen vi ansåg viktiga för studien, intervjun fick därefter 
styras till stor del av denna guide så att vi var säkra på att rätt saker togs upp. Vår guide får 
anses vara mer strukturerad än en öppen intervju, men till varje fråga fanns även utrymme för 
öppen diskussion. Under intervjutillfället gavs alltså respondenten utrymme att påverka 
samtalet i den mån denne själv ville, intervjuguiden fanns bara med som stöd för oss. Detta 
för att saker vi inte tänkt på vid utformningen av guiden kan komma att delges men även för 
att den intervjuade ska agera mer normalt och känna sig trygg. Alla besöksintervjuer vi gjort 
har skett på respondentens arbetsplats. Då det inom Umeå inte fanns tillräckligt många 
intressanta företag för vår studie gjordes två av besöksintervjuerna på plats i Borlänge. Då 
David fanns på plats på orten under tidpunkten bokades intervjuerna in och genomfördes där. 
För att inte få något bortfall av information har även Magnus tagit del av ljudupptagningen 
från intervjun samt kontrollerat transkriberingen. De mindre omfattande intervjuerna har skett 
per telefon och där har vi utgått från ungefär samma intervjuguide men inte valt att gå djupare 
på delarna utan mest få en översiktsbild över företaget och dess ekonomisystem. Vi anser att 
vi fick den information vi ville av telefonintervjuerna och är nöjda med resultatet. 
 
När vi kontaktade företagen vi skulle intervjua och bokade tid presenterades även vår 
undersökning och i stora drag vad vi ville undersöka. Detta anser vi gav respondenten en 
uppfattning om vilken information vi ville ha tag på och denne kunde därför till viss del 
förebereda sig inför intervjun. Vi anser att vi inte behandlar några områden som inte är vardag 
för våra respondenter vilket gjorde att vi inte ansåg att denne behövde ta del av vår guide mer 
än den information vi gav per telefonen innan intervjutillfället. Vi har heller inte följt vår 
intervjuguide till punkt och pricka, vi ville hellre med hjälp av riktlinjerna starta en diskussion 
som senare respondenterna fått styra till de områden de anser vara viktiga för ämnet och deras 
företag. Här återkommer resonemanget med trygghet för respondenten, som i sin tur ger 
respondentens egna uppfattningar, vilket är viktigt för att få till en bra undersökning101. Den 
stora fördelen med en kvalitativt genomförd studie är den flexibilitet den bjuder på, vilken vid 
många tillfällen är viktig för studien. Då vi ansett oss behöva mer information från en 
respondent inom något område har vi kunnat återkomma för en uppföljning.   
 
Alla djupgående intervjuer har efter godkännande av respondenten spelats in på mp3-spelare 
för att senare kunna transkriberas. Telefonintervjuerna gjordes inte speciellt djupgående utan 
                                                 
101 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
100f 
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dessa resultat antecknades direkt under samtalets gång. Att under intervjutillfället spela in 
istället för att anteckna gjorde att vi kunde koncentrera oss på intervjun för att få en så naturlig 
diskussion som möjligt. Texten med den transkriberade råmaterialet bearbetades därefter för 
att utgöra underlaget till empirin och analys.   

5.3 Insamling av sekundärdata 
De sekundärkällor vi valt att tillämpa i denna studie bygger främst på litteratur men för att få 
mer tyngd har vi även använt oss av vetenskapliga artiklar. För att hitta relevant material för 
studien har en viktig sökmotor varit ALBUM, Umeå universitetsbiblioteks egen sökmotor. Vi 
listade en rad nyckelord vilka fick ligga till grund för vår sökning; ekonomisystem, tillväxt, 
ekonomistyrning, budget, kalkylering och redovisning är några av de sökord vi använt oss av. 
Även samma sökord fast på engelska användes. Då sökningarna ofta gav relativt många 
träffar valdes litteratur ut efter titel, inledning samt utgivningsår. För att minska träffantalet 
kombinerades ofta sökord för att på sätt träffa vårt ämne ytterligare med litteraturen. 
Litteraturen har gett oss djupare kunskap inom området som senare lett fram stora delar av 
teorikapitlet och bakgrunden till hela studien.  
 
Sökandet efter vetenskapliga artiklar genomfördes även det via Umeå universitetsbiblioteks 
databaser. Den databas vi använt oss av är Business Source Premier (BSP), vilken får anses 
vara en av de största inom ämnet företagsekonomi. För att få mer relevans i studien samt att få 
fram spetsen på vår frågeställning har dessa vetenskapliga artiklar använts, vilket även får 
anses ha hög dignitet bland forskare. Sökorden vi använde oss av här var liknande de för 
litteraturen. De artiklar vi anser ha bidragit mest till studien är Greiners tillväxtmodell i 
artikeln Evolution and revolution as organizations grow samt The five stages of business 
growth av Churchill och Lewis. 
 
De internetkällor vi använt oss av är funna via sökmotorn Google. Dessa sekundärkällor har 
använts då vi gjort bedömningen att informationen vi funnit varit relevant för studien samt att 
denna inte gick att tillgå via en mer erkänd referens. Mycket av den informationen har dock 
enbart legat till grund för vår egen baskunskap inom ämnet för vidare sökningar efter litteratur 
och som i sin tur legat till grund för studien.    
 
Metodböckerna i studien har till största del valts ut med hjälp av tidigare erfarenheter. Här 
användes ALBUM för att söka relevanta metodböcker. Sökningen kompletterades med att 
söka efter böcker innehållandes kvalitativa metoder. De böcker som valdes ut är de mer 
välkända samt de med mest relevans till utbildningen. 

5.4 Källkritik 
I huvudsak behandlar vår källkritik de primära källorna, det vill säga de respondenter vi 
genomfört intervjuer med. Urvalet är en aspekt som bör ses på med kritiska ögon. Urvalet i 
studien är av subjektiv karaktär vilket kan innebära att inte alltid valde de mest lämpade 
företagen för studien. Om detta nu var fallet vet vi inte, men de respondenter vi valt är utifrån 
den frågeställning vi har och utifrån den teori vi byggt denna av. Vi anser själva att vi 
lyckades med urvalet för att få företag i varje del av modellen.  
 
När det kommer till intervjuerna finns en del kritik att ges. Intervjuguiden kan göra att 
respondenten blir bunden vid denna och utelämna de spontana svaren. Dock anser vi denna 
risk som liten då guiden endast var en mall och att diskussionen hölls öppen för att få en bra 
dialog och att respondenten själv fick lyfta fram det denne ansåg viktigt. Vi anser oss även ha 
ställt de följdfrågor vi ansåg lämpliga för att få med det som var viktigt för studien och att 
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detta lyfte fram mer spontana svar. Ett övervägande vi gjorde innan intervjuerna var om 
respondenten skulle få ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället. Detta ansåg vi inte vara 
nödvändigt, främst för att vi presenterade studien per telefon när mötet bokades samt att 
frågorna inte bjöd på några överraskningar vad vi kunde se för respondenten utan frågorna 
behandlade endast deras dagliga rutiner. Flera respondenter föll bort i vårt urval då tiden för 
intervjuer inte var som mest lämpad, de flesta företag var mitt uppe i sitt bokslut och kunde 
inte ta emot oss för intervju. Detta gjorde att några av intervjuerna fick göras på annan ort och 
då endast utav en av författarna. Dessa intervjuer kunde ha fått ett annat utfall om båda 
författarna varit närvarande och delgivit sina funderingar. Detta är dock inget vi anser ha 
påverkat studien då samma mall har använts vid de andra intervjuerna och de första 
intervjuerna gjordes tillsammans och vi visste från dessa vilka följdfrågor som behövde 
ställas. Att vi efter genomförd transkribering och sammanställning av insamlad empiri inte 
skickade ut materialet till respektive respondent är också en kritisk punkt. Vi ansåg dock att, 
efter att vi båda gått igenom det insamlade materialet, inte några missuppfattningar kunde ha 
uppstått och vi hade fått de svar vi ville och att de frågor vi lägger tyngd vid inte kan ha 
missuppfattats från vår sida. Vi hade kanske kunnat få respondentens tankar och funderingar 
och kanske någon komplettering som varit bra för oss, men det material vi hade ansågs 
fullgott. 
 
Den andra delen av vår källkritik riktar sig mot de sekundärkällor vi har, i form av böcker, 
vetenskapliga artiklar samt Internetsidor. Mycket av den litteratur som legat till grund för vårt 
teorikapitel är skrivna under 1980- och 1990-talet. Det kan anses vara föråldrade upplagor 
men faktum är att det var svårt att hitta de böcker vi var intresserade av i senare årgångar. 
Mycket av den senare litteraturen refererar till den äldre så vi valde att istället se på dessa. 
Detta bygger också på att vi gärna ville använda oss av förstahandskällor i studien. Söker man 
sig till andrahandskällor är texten redan där tolkad en gång, och således steget från den 
ursprungliga källan också längre. Detsamma gäller för de vetenskapliga artiklarna vi använt 
oss av. Det var svårt att finna nya artiklar som behandlade ämnet så vi fick gå tillbaka till dess 
ursprung och välja de artiklar som såg till att ge svar på det vi sökte. Det ansåg vi mest 
lämpligt för vår studie. Den litteratur och artiklar vi använt oss av känns tillförlitliga då det 
oftast rör sig om kända författare.  
 
Viss information är hämtad från Internet, och det är något man måste se på med kritiska ögon. 
Detta kan innebära att källan inte alla gånger är tillförlitlig, då informationen kan vara 
inaktuell och i vissa fall osann. Vi har därför så långt som möjligt tagit detta i beaktande och 
försökt undvika Internetkällor så gott det där. Oftast har vi sökt på Internet för att bilda oss en 
uppfattning och sedan sökt litteratur för att läsa in oss på ämnet.          

5.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Vid intervjutillfället erbjöds våra respondenter anonymitet i syfte att nå en hög grad av 
intersubjektivitet.102 Det var dock ingen respondent som valde att vara anonym. För att öka 
tillförlitligheten till studien har vi försökt eftersträva att kontakterna med respondenterna skett 
på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Vid intervjutillfällena kom vi förberedda med 
en noga genomtänkt intervjuguide och inte försökt ställa ledande frågor. Som tidigare nämnts 
skickades dock inte vårt sammanfattande material ut till respondenterna för översikt. Vi anser 
att vi båda behandlat det inkomna materialet utifrån de frågor vi ställt samt att denna studie 
får anses ha hög grad av intersubjektivitet. Vad det gäller graden av validitet103 får vi anse den 

                                                 
102 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 166 
103 Svenning, Conny, Metodboken, Eslöv, Lorentz, 2003, s. 64ff 
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vara hög. Vårt val av lämpliga respondenter är baserat på uppsatsens problemställning för att 
svara på vårt syfte. Vi menar vidare att vi funnit sökta svar med tydliga och relevanta frågor 
och respondenterna har i våra ögon sett svarat på ett trovärdigt och öppet sätt utan att på något 
får anses vara pressade.       
 
När det gäller den praktiska användbarheten104 av studien får vi anse det svårt att svara på i 
vilken grad denna uppfylls. Då vi har sökt efter tidigare studier av hur ekonomisystemet ser ut 
i företag i samband med tillväxt verkar det vara en bristvara. Därför får vi hoppas att vårt 
bidrag är både efterlängtat och användbart för vidare studier men även väcker en del tankar 
kring frågan. Då studien endast innehåller mer djupgående besöksintervjuer med fem 
respondenter samt tretton kortare telefonintervjuer anser vi oss inte kunna dra generella 
slutsatser kring alla områden, men menar ändå att resultatet på ett trovärdigt sätt speglar 
bilden i stort. 

                                                 
104 Svenning, Conny, Metodboken, s. 103 
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6. Empiri del I - Intervjuer 

6.1 Rut Burström, ekonomiansvarig, Bilfrakt Bothnia AB 
Bilfrakt Bothnia är ett av Norrlands största transport-logistikföretag. Det grundades 1940 på 
grund av att åkarna på den tiden behövde en gemensam organisation. Företaget startade som 
en ekonomisk förening vilket det även fortsatte att vara under många år. De hade vid den 
tiden endast ett par anställda på kontoret för att ta hand om all administration. Detta skiljer sig 
avsevärt från hur företaget ser ut idag då det haft en, över tid, kontinuerlig tillväxt som till viss 
del följt konjunkturen under hela tiden från 40-talet tills idag. Idag är det istället ett aktiebolag 
där åkerierna inom organisationen är delägare. För tre år sedan skedde dock en kraftig 
förändring då Bilfrakt Umeå slogs ihop med Bilfrakt Skellefteå och bildade Bilfrakt Bothnia. 
De har också ett dotterbolag som heter Bilfrakt Bothnia Kapitalförvaltning som endast har till 
uppgift att sköta finansieringsarbete.  
 
De har en affärsidé som går ut på att Bilfrakt ska vara en internationell aktör som ökar värdet i 
kundens process genom att leverera effektiva logistiklösningar. De har kontor i såväl Umeå 
som Skellefteå, Malå, Lycksele, Storuman och Tärnaby och totalt på dessa kontor är de 81 
anställda. Åkerierna är 167 till antalet och där arbetar totalt 720 medarbetare. De hade under 
2007 en omsättning på 915 miljoner.  
 
Bilfrakt tar själva hand om hela sitt ekonomisystem och anlitar endast externa revisorer för 
granskning och godkännande av bokslut. De arbetar även aktivt med såväl budgetar som 
kalkyler. Organisationen är indelad i olika affärsområden såsom anläggning, thermotransport, 
transporter av livsmedel, industritransport, administration, kvalitet & miljö samt 
specialtransporter som i sin tur är indelad i trä och flis samt Transbothnia AB (ett till 50 % ägt 
dotterbolag). Varje affärsområde har en egen chef och denne gör en budget över sitt område 
som sedan sammanställs av ekonomichefen på företaget. Detta arbete med budgetar infördes 
någon gång under 80-talet i Bilfrakt och dessförinnan ägnade man sig endast åt 
redovisningsarbete på ekonomiavdelningen. Tillsammans med ekonomichefen arbetar idag 
även fem ytterligare administratörer med de ekonomiska frågorna i företaget.  
 
Rut påpekar också hur stor skillnad det är i de olika områdena. Industritransport till exempel 
är den ursprungliga formen av transporttjänst som inleddes med att köra exempelvis grus. Här 
har det skapats en oerhörd konkurrens och priserna är så pass pressade att de ligger fast. Om 
detta jämförs med specialtransporter som till exempel kan innefatta transport av 
sjukhusmaterial av olika slag ställs vid varje körning olika krav på transporten. Detta medför 
att inget fast pris kan sättas på sådana tjänster samt att ett mer noggrant förarbete krävs innan 
sådana typer av uppdrag accepteras. 
 
Att Bilfrakt växt och blivit ett stort företag medför att ekonomiarbetet är uppdelat i olika 
delar. Förr kunde en person ha en relativt bra överblick över hela den ekonomiska kedjan från 
leverantör till kund medan det idag istället är en som arbetar med enbart kundfakturering och 
en annan med leverantörssidan och så vidare. Detta ser Rut som något negativt då det lättare 
uppstår problem mellan de olika delarna. Dessutom kräver Bilfrakt på grund av tillväxten idag 
ett mycket kraftigare uppföljningsarbete då det omsätts mer pengar i företaget samt att 
företaget agerar inom fler olika områden jämfört med tidigare.  
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6.2 Ulrica Dorsch, ekonomiansvarig, Umeå Tidningstransporter AB 
Umeå Tidningstransporter AB är ett familjeägt företag som bildades 1987 och har haft 
nuvarande ägare sedan år 2000. Företaget hade en omsättning på 27 miljoner den senaste 
bokslutsperioden (2006/2007) och sysselsätter 35 anställda plus två ägare. Företaget har haft 
som ambition, ända sedan ägarskiftet år 2000, att bredda sin verksamhet och där har deras 
affärsidé alltid varit en ledstjärna. Affärsidén innebär att alltid prioritera hög kvalitet och 
säkerhet på samtliga uppdrag som de utför oavsett storlek på uppdraget. De arbetar även 
kontinuerligt med att behålla och förbättra kvaliteten på sina uppdrag vilket även inkluderar 
miljöarbetet genom att till exempel alltid ha en bilpark som uppfyller de senaste miljökraven.  
 
Deras affärsidé har varit ett framgångskoncept och de har sedan ägarskiftet också ökat sin 
omsättning med 286 %. Verksamheten som år 2000 bestod av 99 % tidningstransport och 1 % 
posttransport består istället idag av: 3 gasdepåer (medicinsk, industri och torris), 
tidningstransport (idag ca 30 % av verksamheten), distribution av mediciner till apotek, 
godsdistribution, budkörning, transport av mjölkprover, posttransporter, livsmedelstransporter 
samt transport av labbprover. De har under samma tid också gått från 11 till 35 anställda.  
 
Umeå Tidningstransporter sköter allt sitt ekonomiarbete själva och det är en av ägarna som tar 
hand om hela den ekonomiska biten på en dryg heltidstjänst. På grund av att de är ett 
aktiebolag har de också externa revisorer som tar hand om revisionsdelen. De arbetar aktivt 
med kalkyler enligt åkeriföreningens kalkyleringsprogram men påpekar också att de oftast har 
rätt bra koll på hur stora intäkter de behöver på varje uppdrag för att täcka kostnaderna samt 
att göra vinst. Därför använder de främst kalkyler när de går in på ett nytt område vilket 
medfört att de sen år 2000 fått genomföra en hel del kalkyleringsarbete tack vare sin kraftiga 
expansion över nya områden. Däremot används ingen budget då de anser att deras extrema 
tillväxt gjort att de inte kan förutse framtida händelser plus att arbetet med uppföljning skulle 
ta upp för mycket tid och således också kosta för mycket.  
 
Från början arbetade den ekonomiansvarige i företaget med ekonomin endast till 70 % medan 
de idag kommer att behöva anställa en extra ekonomiassistent om företaget växer något mer. 
De har därför beslutat att inte arbeta aktivt med att försöka växa och ge sig in på nya 
marknader ”Om det inte kommer bra erbjudanden och det har det gjort de senaste tre åren 
och det kan vi ju inte säga nej till men vi jagar inte för att växa.” De har dock märkt en 
försämring av anbuden nu då konjunkturen är på väg neråt och de tror heller inte att de 
kommer att växa så mycket de närmaste åren. Skulle de ändå göra det och en 
ekonomiassistent anställs, skulle denne endast få ta hand om en del rutinarbete såsom 
leverantörsfakturor eller liknande. ”Jag tror att det är viktigt att man har full kontroll över 
vad som händer ekonomiskt när man växer mycket eftersom det är mycket kostnader”. De 
påpekar också att det egentligen aldrig varit deras ambition att växa hela tiden utan att istället 
se till att de bitar de har är så lönsamma som möjligt. Ulrica säger också att hon kanske redan 
nu borde förändra bokföringen men att detta kan komma att kräva mer personal och då kanske 
det i slutändan blir mindre lönsamt ändå. Detta kommer dock att krävas om de fortsätter växa. 
 
Nyckeln till Umeå Tidningstransporters framgång anser de vara den kompetens som de båda 
ägarna tillsammans besitter. Medan den ena hade arbetat som ekonomiansvarig i tio år på ett 
annat företag tidigare samt gått en personalutbildning precis innan övertagandet hade den 
andre varit försäljningschef på ett stort företag och hade ett otal kontakter runt om i hela 
landet. De hade dessutom sett många möjligheter med åkeribranschen och de anser att det är 
en outvecklad bransch inom många områden och det finns mycket pengar att hämta ”om man 
riktar in sig på det som är lönsamt inte om man riktar in sig där det redan är så pressat.” En 
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annan orsak till framgången tror de kan ligga i det faktum att de är en fristående åkerifirma. 
Det gör att de säljer sitt företag till sina kunder i jämförelse med de åkare som kör åt större 
organisationer där de får sina uppdrag tilldelade och på så sätt kanske inte får samma 
förhållande till kunden. Att Umeå Tidningstransporter alltid befinner sig så nära kunden samt 
att kunden alltid kan få tag i någon av de två ägarna anser Ulrica vara mycket positivt och hon 
tror att de vinner många kunder på det viset.  
 
Under intervjun talar den ekonomiansvarige själv om att de passerat genom olika faser med 
företaget. ”Om man ser till personalen är det en fas att gå från 10 till 20 anställda och en 
annan att gå från 20 till 35 anställda. Det kräver mycket arbete med personalen för det är ju 
trots allt de som ska tjäna pengarna och arbeta med kunden.” De ser även andra problem 
med att växa då i form av kontroll över vad som händer i företaget. Ju större de blir desto 
lättare är det att något fel eller något olönsamt smyger sig in i organisationen. De har dock 
alltid använt sig av såväl samma redovisningssystem som personalsystem som det företaget 
hade där Ulrica tidigare var ekonomiansvarig i tio år. Eftersom detta var ett stort företag 
klarar systemet Umeå Tidningstransporter idag använder ytterligare tillväxt men Ulrica ser 
ändå som tidigare nämnts att det antagligen borde förändras om vidare tillväxt sker.  
 
Om vi ser till hur organisationen är strukturerad så är det en mycket platt organisation med 
mycket delegerat ansvar. Meningen är att chaufförerna själva skall kunna ta en hel del beslut 
och de anställda är noga instruerade med att det inte gör något om de begår mindre misstag. 
Arbetet i företaget är uppdelat på ungefär lika mycket nattarbete som dagsarbete och under 
dagen är det de två ägarna som styr medan det på natten är en anställd förman som har 
ansvaret. Detta för att chaufförerna som arbetar nattetid inte skall behöva kontakta någon av 
ägarna vid eventuella problem. Under dagen finns dock även två stycken transportledare som 
lägger ut arbetena på chaufförerna. Detta för att organisationen skall fungera även om ägarna 
inte är där vilket det idag också gör mycket väl.  

6.3 Eva Olofsson, ekonomichef, och Sture Holmström, VD, Milles Åkeri AB 
Milles Åkeri AB är ett gammalt familjeföretag som grundades 1948 av Milfred Holmström, 
alias Mille. Han hade från början en linje och två bilar i företaget där en gick söderut 
samtidigt som den andra gick norrut. Milles är idag ett Schenker-åkeri vilket innebär att de 
kör på uppdrag av Schenker. De har ca 150 heltidsanställda plus 40 deltidsanställda på ett 
flertal orter i Sverige samt 7 stycken administratörer som alla är lokaliserade här i Umeå. De 
har lokalkontor i Umeå, Skellefteå, Västerås, Karlstad, Göteborg, Örebro, Sundsvall och 
Köping vilket innebär att de har en mängd olika linjer idag. De kör även utrikes till Finland, 
Norge, Tyskland och Holland. Förra året omsatte Milles Åkeri ca 138 miljoner. De har också 
två döttrar varvid den ena är ett annat mindre åkeri och den andra är ett företag som enbart 
ägnar sig åt finansiering. 
 
Organisationen är decentraliserad och varje lokalkontor har en platschef samt minst en 
trafikledare som sköter kontakten med all trafik. Över platscheferna är VD:n som sitter i 
Umeå och där finns också en ekonomichef. Milles Åkeri har haft en kraftig tillväxt de senaste 
åren och de har gått från en omsättning år 2000 på 92 miljoner till en omsättning år 2007 på 
138 miljoner. De hade även tillväxt innan år 2000 men det är från och med dess som den varit 
kraftig. De kan inte se några större förändringar i tillväxten med konjunkturen utan 
tillväxtkurvan har pekat stabilt uppåt.  
 
De sköter allt sitt ekonomiarbete själva och använde endast externa revisorer till 
revisionsbiten. Milles har valt att satsa mycket på att utveckla olika affärssystem istället för att 
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anställa mer personal som arbetar med ekonomin. De har idag endast en heltidsanställd som 
sköter allt ekonomiarbete. De har till exempel utvecklat ett system som gör det möjligt att 
scanna in leverantörsfakturor och detta har underlättat arbetet oerhört då det handlar om ca 
130-150 fakturor i veckan. Dessa skulle annars skrivas in för hand samt stämplas vid såväl 
huvudkontor i Umeå som aktuellt lokalkontor. Detta görs nu istället elektroniskt och 
fakturorna skickas över internet istället för med post. Likaså ligger ett nytt projekt i 
inledningsfasen där chaufförerna själva, med hjälp av en liten dator, skall kunna skriva in sina 
leveranser vilket medför att fakturor sedan kan göras utifrån det förarbetet. Idag lämnar 
istället chaufförerna in sina ordersedlar som administrationen måste skriva in i ett datasystem 
för att kunna skapa en faktura till kunden. Även här räknar företaget med att spara dyrbar tid.  
 
De använder sig inte av något budgetarbete alls, dels då branschen är kraftigt ambivalent men 
framförallt för att det tar lång tid att göra en bra budget samt att följa upp den. Eva påpekar 
också att företaget idag går mycket bra vilket gör att en likviditetsbudget är överflödig då de 
vet att de alltid har bra med pengar i kassan. Inte heller en resultatbudget krävs då de är säkra 
på att göra en bra vinst varje år. De har dock diskuterat att kanske införa personalbudgetar vid 
vissa orter men det är en så länge endast i diskussionsstadiet.  
 
Milles Åkeri har även planer på att försöka fortsätta växa i viss mån men de arbetar främst för 
att skapa så stor vinst som möjligt. De arbetar inte frenetiskt med att hitta nya marknader men 
finns där en möjlighet tar de den. VD Sture Holmström säger; ”Vi har ju våra linjer och vi har 
en strategi att i den mån det öppnas möjligheter att köpa en närliggande linje som passar oss 
så har vi en ambition att strategiskt gå in där. Sen sneglar jag väl lite grann på om det finns 
andra områden att hugga klorna i. Vi har inte lagt oss att dö på den här nivån.”  
 
Samtidigt som tillväxten fortgått i företaget och nya affärssystem utvecklats för att undvika 
anställning av fler administratörer har åkeriet stött på en hel del problem. Till exempel 
scanningssystemet som infördes i maj strulade ända till oktober samma år. ”Alla möjliga 
konstiga fel som kan uppkomma fick vi.” För att genomföra en sådan förändring sätter åkeriet 
samman en projektgrupp där det, i det här fallet, saknades någon representant från deras 
affärssystem. Eva beskriver att även om system från olika märken eller familjer skall kunna 
fungera tillsammans medför det ofta en rad problem. Om hon fick göra om alla system från 
början idag skulle hon välja system inom samma familj för att just minimera risken för 
problem. Men hon säger också att det ändå alltid löser sig till slut och att det idag fungerar 
mycket väl och att de därför börjat kolla på nästa system. ”Man mäktar inte med mer än ett 
projekt i taget.”  

6.4 Håkan Andersson, VD, B. Anderssons Allfrakt AB 
B. Anderssons Allfrakt AB är ett gammalt familjeföretag som grundades av VD Håkan 
Anderssons far 1966. Håkan tog över företaget 2002 av sin far. Dåvarande ägaren hade fram 
till övergången 2002 endast varit ensam i företaget och kört själv sedan starten i mitten på 
sextiotalet. Föregående år omsatte företaget ca 18 miljoner kronor och idag sysselsätter 
företaget nio anställda och de har kontinuerligt anställts under Håkans tid i företaget. 
Organisationen i företaget är väldigt hierarkisk där chaufförerna står helt under Håkan och det 
är han som tar alla beslut. 
 
Företagets affärsidé är hustransporter, men att det även ingår montering av huset, då bilarna är 
utrustade med kran, är ett mervärde kunderna uppskattar. Att företaget genom sin nisch kan 
sälja en hel lösning till kunden ser Håkan som ett väldigt bra vapen. Det är en ganska 
begränsad marknad företaget verkar inom men när många är med och slåss om transport av ett 
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hus kan han sticka ut ytterligare då de kan erbjuda montering av huset. Företaget arbetar inte 
bara på den svenska marknaden utan levererar även hus till länder i övriga Europa. Ytterligare 
en del i företaget består av en bil som kör åt ABB med transport av transformatorer.   
 
I företaget görs en mycket liten del av ekonomiarbetet själv och de köper istället in resterande 
tjänster. På kontoret finns en halvtidstjänst där den anställde vid namn Kicki har hand om 
administrationen i företaget och gör underlag som sedan skickas iväg till redovisningsfirman. 
Företaget använder sig av ett inköpt ekonomisystem vid fakturering och betalningar från 
vilket Kicki gör underlag som följs upp av externa revisorer. Företaget arbetar inte med 
budgetar i då det finns en bra överblick i företaget och detta inte känns nödvändigt. Däremot 
arbetar man aktivt med kalkyler som görs på varje bil vilka även följs upp för att se 
lönsamheten. ”Planer finns på att nu efter att vi köpt in ett komplett ekonomisystem i 
företaget ta hem den delen och arbeta själva med den.” Både Håkan och Kicki går 
kontinuerligt på utbildningar för att lära sig arbeta i programmet och dess funktioner. Kicki 
har ingen tidigare utbildning inom ekonomi och har heller ingen arbetslivserfarenhet inom 
ämnet utan har därför fått börja från start med kurser inom bokföring. Anledningen till att 
även Håkan utbildar sig inom redovisning är för att själv kunna sköta redovisningsarbetet vid 
Kickis frånvaro samt att även bättre kunna förstå vad det material som läggs fram innebär. 
”Deltidstjänsten som Kicki har idag kommer efter utbildningen övergå till en heltidstjänst när 
vi nu har ett komplett system.” En stor anledning till att Håkan nu väljer att göra den 
investeringen det innebär att köpa in ett komplett ekonomisystem och sedan sköta allt själv 
inom företaget är en kostnadsfråga. Det är kostsamt att leja bort den tjänsten och när företaget 
har systemet själv får de en bättre uppföljning på det som sker och kan således också vidta 
åtgärder. Då företaget är så pass litet finns ingen att ersätta henne med på företaget vid 
frånvaro, men ändå känner Håkan att företaget är så pass stort att han inte klarar den 
ekonomiska biten själv utan behöver någon som tar hand om den. När Kicki sitter på kontoret 
och arbetar kör även Håkan en av bilarna i företaget.       
 
Om framtiden och eventuell expansion anser Håkan det svårt att säga något om. Allt sedan 
han tog över 2002 har man gått från att ha en bil till nio bilar med samma kunder. Det säger 
lite om kundernas expansion och företaget har helt följt med i kundernas tillväxt och själv tror 
inte Håkan att det kommer öka mer. Istället har B. Anderssons Åkeri nu gått ner till sju bilar 
och tagit bort en kund. Denna kund hade för hård expansion vilken företaget inte kunde mäta 
sig med och istället valde de att knoppa av den. Tanken är nu att om husmarknaden sviktar så 
är fokus på att komma igång i något annat land, men allt beror på vad kunden efterfrågar. 

6.5 Eva Sundberg, ekonomiansvarig, Spånbergs Åkeri AB 
Företaget grundades 1969 av samma familj som fortfarande idag äger företaget med 
anläggnings- och timmertransporter. Företaget startades av Åke Spånberg som började köra 
med en bil. När sönerna sedan växte upp kom även de in i företaget under åttiotalet och 
började köra. Idag ägs åkeriet av barnen Elisabeth Döring, Kerstin Ekö, Martin Spånberg samt 
Per-Ola Spånberg. Företaget har alltid tillhört någon lastbilscentral, med början vid Åkeri och 
Lastbilscentralen Falun, Falu Last samt Runnfrakt och är i dagsläget ansluten till Maserfrakt.  
Idag har företaget 17 anställda men har som mest varit 25 anställda. Anledningen till detta är 
att en avdelning såldes iväg under hösten 2007. De delar som finns i företaget är: 
Fjärrtransporter, lagring, bulktransport (till exempel kalk, pellets och cement), 
anläggningsarbeten med grävmaskin och lastmaskin samt grustransporter. Företaget omsatte 
enligt senaste bokslutet 32 miljoner kronor.  
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Eva började arbeta åt företaget under 2005 och är den personen som idag har hand om 
ekonomiarbetet. Hon blev då uppringd av Martin, som är en av ägarna i företaget, vilken 
klargjorde att han genast behövde någon som kunde ta hand om ekonomin i företaget då han 
längre inte klarade den biten själv. ”Innan jag kom hit kan man säga att ekonomin hanterades 
i en plastkasse.” Dessförinnan hade bokföringen skötts av ägarna utanför arbetstid för att 
sedan gå till Öhrlings med i princip allt i en plastkasse och sedan istället överlåta resterande 
arbete på dem. De två systrarna i familjen, som inte är aktiva i företaget utan endast sitter med 
i styrelsen, fick även de dra sitt strå till stacken. Utanför sitt ordinarie jobb fick de ha hand om 
alla löneutbetalningar i företaget så att det sköttes rätt. ”När jag började här var hela det 
administrativa väldigt oorganiserat och det behövdes en struktur för att det här skulle 
fungera.” I samband med Evas anställning valde Spånbergs även att ta hem all redovisning 
från Öhrlings och idag sköter Eva allt arbete fram till att en extern revisor gör en kontroll på 
slutet. Det var även efter att administrationen inom företaget blivit bättre som Eva menar att 
det hela tagit fart. ”Med administrationen strukturerad kunde även expansionen ske.” Innan 
dess hade ägarna ingen riktig kontroll gällande pengar in och ut i företaget vilket gjorde det 
svårt att expandera.         
 
Eva har nu fullt ansvar för arbetet med redovisningen i företaget. Det som skiljer deras 
redovisning mot andra företag är att företaget är anslutet till en transportcentral vilken i det 
här fallet är Maserfrakt. Chaufförerna får en fraktsedel vilken lämnas in till Maserfrakt, det är 
nämligen dem som sköter alla affärer med kunderna. Det är Maserfrakt som dirigerar all trafik 
och planerar det gods som ska transporteras. Detta får till följd att Eva inte behöver fakturera 
någon kund och får därför inte heller några kundförluster. Maserfrakt gör därefter en 
avräkning en gång i månaden där all körning Spånbergs haft räknas samman vilken hon får 
skickad till sig innan pengar betalas in i företaget. Eva ser detta som en stor trygghet då hon 
aldrig behöver jaga pengarna till skillnad mot många andra företag vilka måste fakturera sina 
kunder. Underlaget hon får skickat till sig från Maserfrakt ligger till grund för bokföringen. 
 
Inom företaget ser man inte så allvarligt på arbetet med vare sig budgetar eller kalkyler. 
”Branschen står hela tiden under ständig förändring vilket försvårar arbetet med att göra en 
rättvis uppskattning vad som kommer att ske.” Kalkyler används inte alls inom företaget. 
Budgetar ställer Spånbergs upp ibland för att bilda sig en uppfattning om ett ungefärligt utfall. 
Dessa görs inte per lastbil utan de ställs alltid upp för företaget som helhet. Däremot görs 
uppföljningar på varje avdelning inom företaget för att kontrollera vilka delar som är 
lönsamma, och vilka som eventuellt inte är det. Eva väljer att kalla detta för 
avdelningsredovisning. Med en sådan uppföljning är det ganska lätt att följa vilken eller vilka 
delar inom företaget som genererar mest vinst, och även de som möjligtvis går med förlust 
och avveckling måste övervägas. Mer vikt än så anser de dock inte behöver läggas vid dessa 
delar.       
 
Något där stor vikt läggs ner inom företaget är det nya datasystem vilket installerats i varje 
lastbil. Då bränsleförbrukningen är den kostnad som påverkar företaget mest, och vilken även 
går att påverka i stor utsträckning har det införts ett system som övervakar den biten. 
Systemet möjliggör en uppföljning av positionering, tidsrapportering samt bränsleförbrukning 
på samtliga bilar inom företaget. Det som framförallt följs upp är just bränsleförbrukning 
vilken är den största kostnaden inom företaget.   
 
Minskad bränsleförbrukning genom mjukare körning leder även till mindre däckslitage samt 
färre reparationer. Även detta medför att stor vikt läggs vid just bränsleförbrukningen. 
Datasystemet levererar snittsiffror på hur varje bil gått där Eva även kan se hur länge de stått 
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på tomgång, om de kört så kallat eco-driving, ekonomisk körning, samt hur väl chaufförerna 
planerat sina körningar vid till exempel rödljus. Detta är något som chaufförerna sedan får ta 
del av och kan påverka. I det långa loppet påverkas även miljön positivt av att chaufförerna 
kör bättre. 
            
Fortfarande ligger mycket i Evas arbete med att strukturera företaget för att få bättre överblick 
och kunna arbeta mer ekonomiskt. Då Spånbergs tidigare varit relativt oorganiserat har det 
varit svårt att planera personalstyrkan vilket fått till följd att personal hyrts in för körning, 
trots att anställd personal funnits tillgänglig. För att råda bot på detta har Eva börjat 
omorganisera schemat för att kunna utnyttja de resurser som finns i företaget, istället för att 
hyra in mer personal. Eva ser även detta som en stor del i det ekonomiska tänkandet, det 
gäller att rädda kvar de resurser som finns i företaget. Tidigare fanns ingen tid att göra denna 
planering inom företaget, vilket gjort att en ekonomiansvarig tillfört även denna del.      
 
Delegeringen inom företaget har heller inte funnits förut, vilket också är något det läggs vikt 
vid för att få en högre effektivitet. Tidigare gjorde varje enskild anställd inom företaget lite 
vad som föll denne in utan att ta något egentligt ansvar. Nu jobbar Eva istället med att försöka 
dela in chaufförerna till olika enheter för att därefter delegera ut ansvaret på ett bättre sätt. Nu 
vet chaufförerna vad som skall göras och vad de har för befogenheter. Det är bara om det sker 
något större ingrepp som frågan måste bollas upp till kontoret där de största och viktigaste 
besluten tas. 
 
Utvecklingen i företaget har gått ständigt uppåt för att på senare tid tagit ett kliv tillbaka. En 
del av detta beror av att företaget avvecklat en del vilken var transportör åt Ica. Detta menar 
Eva var på grund av att det ställdes för höga krav från Ica vilka Spånbergs inte längre ville 
tillgodose. I övrigt menar Eva att utvecklingen kan bero på att det sker en förändring gällande 
lagerhållning. Nuförtiden är det ”just in time” som gäller, fler och fler väljer att inte lagerhålla 
i stora mängder. Eva ser ljusare på framtiden för företaget och tror det att kommer bli bättre. 
Det kan även komma att ske ytterligare omstruktureringar och avvecklingar inom företaget, 
men det bygger helt på lönsamhetsaspekten.  Det gäller att försöka satsa på de bitar som i 
slutändan genererar mest vinst. Mer personal däremot är i dagsläget inte intressant utan 
istället försöker de utnyttja redan befintliga resurser så långt det går. Visionen inom företaget 
är dock att i framtiden transportera mer per järnväg, då transportbranschen får anses kraftigt 
utsatt i diskussionerna om koldioxidutsläpp. 
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7. Empiri del II - Telefonintervjuer 
För att få ytterligare stöd till våra intervjuer genomförde vi även en rad kortare 
telefonintervjuer.  Företagen letades på i affärsdatabasen och valdes utifrån antalet anställda. 
När vi genomförde telefonintervjuerna utgick vi ifrån följande frågor (det ställdes även en rad 
olika följdfrågor till varje företag beroende av svaren): 
 

 Hur många anställda är ni i Ert företag? 
 Hur stor var Er omsättning förra året? 
 Hur många arbetar med ekonomin i Ert företag?  
 Hur ser Ert ekonomiarbete ut i företaget? 

 
Svaren redovisas i resultattabellen nedan (respondenterna är sorterade efter omsättning): 
 
Företag Anst Oms i milj. Arbetstid för ekonomi Ekonomisystemet i företaget 

GLG Frakt Stånga AB 5 3,6 5 % av ägarens tid Bokföring och löner 

Alméns Åkeri AB 4 4,5 50 % av ägarens tid Bokföring, löner och kalkylering 

AGJ Transport AB 12 5,6 25 % av ägarens tid Bokföring och löner 
Bo Carlsson  
Transport AB 6 7 40 % av ägarens tid Bokföring och löner 

A Alkmans Åkeri AB 8 8 
Lejer bort bokföring och 
fakturering Löner 

AH Transport i  
Tranås AB 8,5 8,5 50 % av ägarens tid 

Bokföring, löner, fakturering och lite 
kalkylering 

Affes Åkeri AB 9 15 75 % av en heltidstjänst Bokföring, löner och kalkylering 
B. Anderssons Allfrakt 
AB 9 18 

50 % samt lejer bort delar 
av bokföringen 

Bokföring, löner, fakturering och 
kalkylering 

Bertil Mikaelssons  
Åkeri AB 15 20 50 % av en heltidstjänst 

Bokföring, löner, fakturering samt  
lite kalkylering och budgetering  

Birsta Distribution AB 25 20 En heltidstjänst 
Bokföring, löner, fakturering, 
kalkylering och budgetering 

City Express i  
Göteborg AB 9 25 

60 % samt lejer bort 
bokföring Fakturering och löner 

Umeå 
Tidningstransport AB 37 27 En dryg heltidstjänst 

Bokföring, löner, fakturering och en 
del kalkylering 

Börje Näsström  
Åkeri AB 40 30 

Lejer bort bokföring, fak-
turering och kalkylering  Löner 

Spånbergs Åkeri AB 17 32 En heltidstjänst 
Bokföring, löner och en del 
budgetering 

Brorssons Åkeri AB 25 33 75 % av en heltidstjänst Bokföring, löner och fakturering 

Milles Åkeri AB 150 138 En heltidstjänst 
Bokföring, löner, fakturering och 
utveckling av affärssystem 

Smålands Logistik AB 214 212 Tre heltidstjänster 
Bokföring, löner, en del fakturering, 
kalkylering och budgetering 

Bilfrakt Bothnia AB 81 915 Sex heltidstjänster 
Bokföring, löner, fakturering, 
kalkylering och budgetering 

 
Företagen där vi genomfört besöksintervjuer är markerade med fet stil.  
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Företagets 
storlek 

Minimalt 

Enkelt 

Utvecklat

Välutvecklat 

Avancerat 
Arbets-
belastning 

Tidsbrist 

Entreprenörens 
förmåga 

Teknik 

8. Analys 
För att tydliggöra vår utgångspunkt för analysen går vi tillbaka och ser till vår 
problemformulering och vårt syfte med uppsatsen. Vi har undersökt hur ekonomisystemet 
förändras i ett företag som växer, det vill säga hur dess ekonomiarbete utvecklas under 
tillväxt. Syftet var även att dela in arbetet i olika faser samt att på ett tydligt sätt klargöra för 
vad som kännetecknar varje fas. När vi sedan gick vidare och tittade på teorin som berör 
ämnet utgick vi ifrån litteratur kring ekonomisystemet samt Greiners tillväxtmodell i artikeln 
Evolution and revolution as organizations grow och The five stages of business growth av 
Churchill och Lewis. Vi skapade sedan en egen modell för hur ekonomiarbetet på samma sätt 
utvecklas. Då modellen blir analysens bas redovisar vi den, som den i teorin såg ut, ännu en 
gång nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Ekonomisystemets tillväxt 
 
Vi har valt att analysera vår empiri fas för fas då vi anser att detta ger den tydligaste bilden av 
vårt resultat. Vi kommer nedan att förklara hur företagen tar sig igenom de olika faserna och 
vad som krävs för att övervinna de olika problem som de kan tänkas stöta på under vägen. 
Som slutsats av vår analys görs sedan en jämförelse av denna teoretiska modell med en 
modifierad modell efter hur verkligheten för vår undersökning ser ut. 

8.1 Fas 1 
Så länge det funnits organiserad handel har också bokföring varit nödvändig. Under tid har 
redovisningen som allt annat i samhället förändrats avsevärt och vi har idag utvecklat BAS-
planen (Baskontoplan för Affärsredovisning i Små och medelstora företag) som en 
standardiserad kontoplan i Sverige.105 Men det är inte bara nödvändigt med bokföring utan 
företagen är också skyldiga att bokföra, då enligt Bokföringslagen (BFL) är extern 
redovisning obligatorisk för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet samt juridiska 
personer. På samma sätt gör Årsredovisningslagen (ÅRL) alla bokföringsskyldiga även 
årsredovisningsskyldiga.106 Samtliga av våra respondenter innefattas av dessa lagar och 

                                                 
105 Bohlin Håkan & Brorström Björn m.fl., Redovisning – BAS-planen (sjätte upplagan), s. 27 
106 Ibid., s. 8-9, 17 
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således har också alla företagen vi intervjuat såväl löpande bokföring som bokslut i form av 
en årsredovisning eller årsbokslut.  
 
I denna fas hade vi som en teoretisk bas att fokus för företaget låg i att se till att producera 
sina varor eller tjänster och att i bästa mån överleva.107 Någon större planering för framtiden 
görs inte och det är ofta entreprenörens egen förmåga som håller tillbaka företaget då detta 
växer och blir lite större.108 Att någon framtida planering inte görs är något vi tydligt kan se 
hos våra respondenter då det endast är ett företag, Alméns Åkeri AB, i denna fas som ägnar 
sig åt mer än så knappt bokföringsarbete som möjligt, det vill säga bokföringsarbete enligt 
vad lagen kräver. Alméns Åkeri använder sig även av en del kalkylering vilket skulle kunna 
vara på grund av en rad olika orsaker. Dessvärre fanns inte tid för någon längre intervju med 
detta företag och bakgrunden till deras användning av kalkyler är således ej utredd. Den 
troligaste orsaken är antagligen att de gett sig in i något nytt område där de inte har några 
historiska kunskaper att stödja sig på alternativt att de precis gjort en nystart av företaget.  
 
I huvudsak ägnar sig som tidigare nämnts företagen i denna fas endast åt bokföring och de 
lägger ner så lite tid som möjligt på detta arbete. En annan del som företagen självklart inte 
kommer ifrån är personaladministrationen och samtliga företagen tar själva hand om denna 
bit. Vi kan i vår resultattabell se en förändring när företagen passerar ca 10 miljoner kronor i 
omsättning. Fram till dess är det ägaren själv som tar hand om ekonomiarbetet men då 
företaget blir större än ca 10 miljoner kronor i omsättning tas hjälp in i organisationen. 
Uppenbart är det en rad andra faktorer än omsättningen som påverkar hur mycket tid 
ekonomiarbetet kräver. Antalet anställda påverkar administrationsarbetet för personalen. I 
vilken utsträckning man väljer att använda sig av kalkyler och budgetar påverkar också det 
arbetsbördan. Om företaget är anslutet till en större organisation som till exempel Schenker 
eller Maserfrakt tar ofta den större organisationen hand om faktureringsarbetet vilket minskar 
det ekonomiska arbetet för det anslutna företaget relativt kraftigt. Det kan även tänkas att 
olika marknader för ett åkeri kan kräva olika förarbete. Att exempelvis börja köra grus är ett 
relativt välutforskat område inom branschen och således vet också åkeriet redan innan de tar 
uppdraget vad som krävs av dem. Detta kan jämföras med att börja köra exempelvis 
läkemedel där en helt annan hantering krävs med specialtransporter och där kan det tänkas att 
företaget också måste göra noggranna kostnadskalkyler innan de tar ett uppdrag. Men vi anser 
oss ändå se att det som främst styr hur avancerat ekonomiarbete ett företag har är 
omsättningen och vi väljer därför att använda den parametern som skiljegräns för de olika 
faserna. Detta innebär att vid omkring 10 miljoner kronor i omsättning går ett åkeriföretag 
över till fas 2 i sitt ekonomiarbete. 

8.2 Fas 2 
Den största förändringen som utförs i ett företag då det går från fas 1 till fas 2 är att hjälp tas 
in för att sköta ekonomiarbetet inom organisationen. Detta till följd av att entreprenören oftast 
inte själv besitter de mer djupgående kunskaper som krävs då företaget kräver ett mer aktivt 
ekonomiarbete. Det är här enkelt att dra paralleller till Greiners tillväxtmodell där han talar 
om att entreprenörens förmåga inte räcker till för att ta företaget från första till andra fasen 
utan att någon duktig manager måste anställas109. Det är dock viktigt att observera att han 
talar om företaget som helhet och att vi enbart ser till ekonomiarbetet men problemet och 

                                                 
107 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 32 
108 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 42 
109 Ibid., s. 42 
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lösningen är här densamma. Vidare bör noteras att om en manager anställs är det oftast inte 
samma person som också tar hand om ekonomisystemet utan denne anställs separat.   
 
I fas 2 kan man säga att det aktiva ekonomiarbetet tar fart. Greiner talar om att det är i denna 
fas ett enklare budgeterings- och kalkyleringsarbetet inleds110. Tanken är således att företaget 
här skall kunna dra fördelar av det ekonomiska arbetet inom organisationen och inte endast se 
det som en extra arbetsbörda. Vår studie hade som teoretisk bas för fas 2 att en enskild individ 
som arbetar deltid skall klara av det ekonomiska arbetet samt att arbetet skulle bestå av främst 
bokföring men även fakturering, personaladministration samt en del budget- och 
kalkyleringsarbete.  
 
En budget är med enkla ord en framräknad plan för att ta företaget mot dess uppsatta mål.111 
Den absolut största negativa aspekten med en budget är det faktum att den tar oerhört mycket 
tid vilket även innebär en stor kostnad för företaget.112 Företagen måste försöka avväga 
huruvida eventuella fördelar vunna tack vare budgeten väger tyngre än de kostnader som 
uppstår av densamma. Vi kan, hos våra respondenter, se att om företagen väljer att använda 
sig av budgetering är det inte förrän i slutet av denna fas som det arbetet initieras. Då det 
arbetet verkar komma igång på allvar mer i fas 3 kommer vi att gå in djupare på 
budgeteringsarbetet under beskrivningen av nästkommande fas.  
 
Något som däremot, hos våra respondenter, startas på allvar i denna fas är kalkyleringsarbetet. 
En kalkyl skiljer sig från en budget på det viset att den rör en enskild vara eller tjänst istället 
för företaget som helhet eller en avdelning i företaget såsom budgeten gör.113 Först görs en 
förkalkyl som styr vilka uppdrag företaget skall ta på sig där man tittar på intäkter jämfört 
med de totala kostnaderna för att producera varan eller utföra tjänsten.114 Ofta genomförs 
också efterkalkyler för att följa upp hur väl kalkylerna stämde med verkligheten. Detta i syfte 
att minimera felen i framtida kalkyler.115 I vår undersökning fann vi att flertalet av företagen i 
denna fas väljer att använda sig av kalkyler i sitt ekonomiarbete. Åsikterna skiljer sig avsevärt 
från företag till företag när vi frågar varför de använder/inte använder sig av kalkyler. Då 
vissa menar att det är nödvändigt att kalkylera för varje uppdrag företaget får menar andra att 
det endast är kostsamt såväl tidsmässigt som pengamässigt att uppföra kalkyler. Detta då det i 
branschen är så stor konkurrens vilket lett till att det i princip är fasta priser för alla typer av 
uppdrag samt att företagen har bra koll på hur stora kostnaderna blir för varje respektive 
körning. Även om delar av branschen har fasta priser eller så kallad objektprissättning finns 
det andra delar där timprissättning används det vill säga att kunden får betala i efterhand för 
det antalet timmar som uppdraget tagit116. Rut på Bilfrakt Bothnia påpekar just detta då hon 
säger att till exempel köra grus idag är ett så pass vanligt uppdrag och således är det också 
kraftig konkurrens vilket har lett till hårt pressade och i princip fasta priser för den typen av 
transport. Däremot har de även olika typer av specialtransporter där de till exempel kör 
sjukhusmaterial av olika slag och där varje körning är unik vilket medför att ett fast pris inte 
kan sättas.     
 

                                                 
110 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 42 
111 Dahlin Lotta & Lundén Björn, Budget – Handbok för småföretag, s. 8 
112 Ibid., s. 11 
113 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, s. 10 
114 Karlsson, Ingvar, Kalkylering, s. 11 
115 Bolmgren Ryno & Hult Åke, Finansiering och kalkylering, s. 16 
116 Ibid., s. 67 
 



 

 39

För att kunna göra uppföljningsarbetet på såväl budgetar som kalkyler använder sig företaget 
av sin redovisning. I redovisningssystemet skall det ske en systematisk registrering av alla de 
ekonomiska händelser som kan ligga till grund för uppföljningsarbetet. Det skall utföras 
räknemässiga bearbetningar och som ett sista steg även upprättande av rapporter över det som 
registreras.117 Men redovisningen används även till annat än detta interna behov. Det är också 
genom redovisningen företaget kan locka till sig investerare, leverantörer eller långivare. De 
kan alla där se till just sina intressen. En långivare till exempel tittar på företagets förmåga att 
kunna betala sina skulder medan en investerare ser till möjligheten att få en hög avkastning.118 
Hos våra respondenter kan vi i denna fas se att arbetet med redovisningen blir det sådant att 
det används till både uppföljningsarbeten men också som ansiktet utåt mot andra intressenter. 
B. Anderssons Allfrakt AB som är ett av företagen i denna fas som använder kalkyler talar om 
att en uppföljning på varje respektive kalkyl krävs för att se till lönsamheten. Här kommer då 
redovisningen in som ett verktyg. Företagen inleder således i denna fas ett internt ekonomiskt 
arbete.  
 
Om vi sedan ser till vår teoretiska tes angående arbetsbelastning stämmer den bra överens 
med verkligheten då företagen närmast över 10 miljoner i omsättning alla har en ekonom 
anställd på deltid. I frågan vad som ingår i ekonomisystemet i denna fas finns dock en 
signifikant skillnad när vi jämför vår teori med våra respondenter och det är budgetarbetet. 
Det är endast Bertil Mikaelssons Åkeri AB som ägnar sig åt någon form av budgetarbete alls i 
denna fas och de är noga med att påpeka att det är ytterst lite tid som läggs till just 
budgetering i företaget. Detta företag ligger dessutom precis på gränsen till nästkommande fas 
då vi kan se att det kring 20 miljoner kronor i omsättning sker en ny förändring där företagen 
ägnar än mer tid åt ekonomiarbetet samt att ekonomisystemet ofta innefattar fler delar. Vi kan 
således anta att fas 2 omfattar företag som omsätter ca 10 till 20 miljoner kronor per år.  
 
Det problem som uppstår i slutet av denna fas är ofta relativt lättlöst då den ekonomiansvarige 
redan förutsätts ha de egenskaper och kunskaper som krävs för att ha hand om ett 
ekonomisystem i lite större omfattning. Här är det endast mer tid som krävs då detta är ett mer 
omfattande arbete. Således ökar tidsåtgången för ekonomiarbetet i företaget från deltid till 
heltid när organisationen går från fas 2 till fas 3. Ekonomisystemet utvecklas också och mer 
tid läggs till budgetar och kalkyler.  

8.3 Fas 3 
I denna fas beskrivs huvudfrågan vara huruvida ägaren/ägarna bestämt sig för att satsa på sitt 
företag och se till att en fortsatt tillväxt sker. Alternativt om de har andra intressen som tar 
upp deras tid och intresse såsom politik eller kanske andra företag vilket leder till att de låter 
någon annan sköta företaget och endast bibehålla detta på den här nivån.119 I samtliga företag 
vi har varit i kontakt med är ägaren/ägarna fortfarande mycket aktiva och de satsar alla 
helhjärtat på sitt företag med allt vad det innebär. Detta gör att även samtliga företag i vår 
studie kan ses som så kallade tillväxtföretag. I och med att företaget utvecklas blir även 
ekonomiarbetet mer komplext och här talar Churchill och Lewis om att det i denna fas läggs 
extra stort fokus på likviditetsbudgeten120. En likviditetsbudget sammanställer företagets 
samtliga in- och utbetalningar under budgetperioden vilket medför att företaget kan se till att 
ha pengar när det behövs121. Att lägga fokus på just likviditetsbudgeten är dock inget som vår 
                                                 
117 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori (femte upplagan), s. 7 
118 Karlsson, Ingvar, Introduktion till intern redovisning, Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 14 
119 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 34 
120 Ibid., s. 34 
121 Greve, Jan, Budget, s. 100 
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undersökning visar utan snarare tvärtom. För det första är det endast ett fåtal företag som 
väljer att använda sig av någon form av budget alls och just likviditetsbudgeten har vid ett 
flertal tillfällen kommenterats med följande; det går så bra för vårt företag och vi vet att vi 
alltid har gott om pengar i kassan. Vi fann därför inget företag i denna fas som använde sig av 
en likviditetsbudget. 
 
Övriga budgetar som är vanligt förekommande i företag är resultatbudgeten där företaget 
försöker förutspå budgetperiodens alla händelser och sedan räkna fram ett budgeterat resultat. 
Även balansbudgeten är en av de tre stora budgetarna och där kan man följa ett företags egna 
kapital och skulder under budgetperioden.122 För de företag vi undersökt som använder 
budgetarbete är det just resultatbudgeten det läggs vikt vid. Men som till exempel Eva på 
Spånbergs Åkeri säger ser man inte så allvarligt på arbetet med budgetar då branschen hela 
tiden är under förändring och det är därför svårt att göra uppskattningar om framtiden. På 
grund av denna ständiga förändring är det främst så kallade reviderade budgetar som används 
det vill säga företagen planerar in ett flertal tillfällen under budgetperioden där den kommer 
att omarbetas123. Även vid vår intervju med Umeå Tidningstransporter får vi berättat för oss 
att de inte använder sig av något budgetarbete då det ständigt sker för stora förändringar samt 
att uppföljningsarbetet skulle bli alltför kostsamt. Vi kan således slå fast att även om en del 
företag använder sig av budgetarbete i denna fas är det endast en marginell del av det totala 
ekonomiarbetet. Detta verkar då främst bero på egenskaperna hos branschen som ständigt 
förändras.  
 
Precis som i föregående fas arbetas det dock desto flitigare med kalkyler även här och vi kan 
se att flera av företagen som omsätter kring 20 miljoner eller mer använder sig av kalkyler i 
sitt ekonomisystem. Umeå Tidningstransporter påpekar att de arbetar aktivt med kalkyler men 
att de även har rätt bra koll på hur stora intäkter de behöver ha för att täcka alla kostnader på 
de olika områdena där de är aktiva. Däremot ser de kalkyler som ett måste då de utökar sin 
verksamhet och börjar köra på något nytt område inom branschen. Detta skulle kunna tyda på 
att nya företag samt de företagen som expanderar sin verksamhet över nya områden är de som 
också arbetar aktivt med kalkyler. Övriga företag som endast växer inom de områden de redan 
är verksamma verkar inte anse sig behöva använda kalkyler. Detta kan kanske uppfattas som 
lite motsägelsefullt då företagen å ena sidan säger att branschen är så ambivalent att det inte 
går att göra budgetar, medan de å andra sidan har så bra koll på sina områden att de vet exakta 
kostnader och intäkter så kalkyler blir överflödiga. Vi antar här att då en budget ofta ställs upp 
på lite längre sikt kommer för många oförutsägbara förändringar att ske för att den skall 
kunna vara användbar. Däremot är en kalkyl som skall sättas upp för ett specifikt uppdrag mer 
kortsiktig och eftersom varje körning går relativt fort får företaget hela tiden löpande 
information om något skulle förändras i deras utgifter. På så sätt har de så bra koll på 
kostnaderna för körningar inom deras aktiva områden att kalkyler blir onödiga. 
 
Om vi ser till tidsåtgången för ekonomiarbetet i denna fas hade vi som teoretisk utgångspunkt, 
det relativt självklara, att mer tid krävdes för att ta hand om hela ekonomisystemet. Detta 
visade sig också vara korrekt och vi kan i vår resultattabell se att alla företagen som omsätter 
ca 20 miljoner kronor upp till och med Brorssons Åkeri som omsätter 33 miljoner kronor har 
ungefär en heltidsanställd som tar hand om ekonomiarbetet. Också nästkommande företag i 
tabellen Milles Åkeri har endast en heltidsanställd men de har istället utvecklat avancerade 
affärssystem för att underlätta ekonomiarbetet vilket placerar de i nästkommande fas men det 
kommer vi tillbaka till senare. Det enda företaget som i denna fas sticker ut lite grann är just 
                                                 
122 Greve, Jan, Budget, s. 100 
123 Bergstrand, Jan, Ekonomisk styrning, s. 108-109 
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Brorssons Åkeri som fortfarande har en deltidsanställd på 75 % som sköter hela 
ekonomisystemet trots att de omsätter relativt mycket. Detta anser vi främst bero på att de valt 
att inte använda sig av varken budgetar eller kalkyler och på så sätt lyckats hålla nere sina 
administrativa kostnader så mycket som möjligt. Detta skulle kunna tyda på att de fortfarande 
befinner sig i fas 2 enligt vår modell men det mer troliga är att de har ett klart mer avancerat 
redovisningssystem än företagen under fas 2. Det som främst styr vilken fas företaget befinner 
sig i är just hur väl utvecklade system de har och inte nödvändigtvis hur mycket tid arbetet tar. 
Även om vi, med några få undantag, också kan se ett mönster i tidsåtgången. Analysen av just 
Brorssons Åkeri lite svårare då de endast omfattades av en kortare telefonintervju och vi har 
därför tyvärr inte kunnat få svar på alla våra frågor kring varför de inte arbetar mer aktivt med 
sitt ekonomisystem. Vi får anta att de anser kostnaderna vara högre än eventuella fördelar 
dragna av ett mer aktivt ekonomiarbete.  
 
Då vi inte, inom vår tidsram för den empiriska undersökningen, funnit några företag som varit 
villiga att ställa upp på antingen en längre eller en kortare intervju i spannet mellan Brorssons 
Åkeri, med 33 miljoner kronor i omsättning, och Milles Åkeri, med 138 miljoner kronor, är 
det svårt att sätta fingret exakt på vart gränsen går för fas 4. Vi gör därför här ett antagande 
om att gränsen går någonstans strax efter Brorssons Åkeri. Detta grundar vi på de intervjuer vi 
genomfört där Umeå Tidningstransporter redan nu har problem att klara av sitt ekonomiarbete 
på en heltidstjänst och säger att om företaget växer något mer måste de anställa en 
ekonomiassistent samt förändra sitt bokföringssystem. Även Börje vid Börje Näsströms Åkeri 
uppskattade att deras ekonomiarbete låg på gränsen till vad en enskild heltidsanställd ekonom 
skulle kunna ta hand om. Däremot kunde de inte svara mer utförligt på hur deras 
ekonomisystem skulle behöva utvecklas då de själva inte har hand om den biten utan har valt 
att leja bort hela sitt ekonomisystem. Vidare kan vi se att Spånbergs Åkeri idag använder en 
heltidstjänst till sitt ekonomiarbete och detta trots att de är anslutna till den större 
organisationen Maserfrakt som tar hand om företagets alla fakturor vilket minskar det 
ekonomiska arbetet för Spånbergs avsevärt. Vi kan anta att även de skulle behöva utveckla sitt 
ekonomiska system ytterligare om företaget växer mera. Eftersom dessa tre är de största, till 
omsättningen sett, anser vi att gränsen till fas 4 ligger relativt nära dessa tre företags 
omsättning. Brorssons Åkeri hamnar också vid denna gräns men då vi redan analyserat varför 
detta företag skiljer sig åt väljer vi inte att ta hänsyn till detta företag då vi ser till 
gränsdragningen.  

8.4 Fas 4  
Efter att företaget sedan passerat de ca 35 miljoner kronor i omsättning tar den fjärde fasen 
vid. I vår teori hade vi som tes att de ekonomiska faserna skulle följa tillväxtfaserna enligt 
Greiners tillväxtmodell det vill säga att det skulle vara fem stycken faser som även 
ekonomiarbetet passerade igenom. Detta anser vi dock inte stämma överens med verkligheten 
och vi får här vår största avvikelse från vår teoretiska föraning. Detta kommer således att bli 
den sista fasen för ekonomisystemet. I och med att företaget växt och här blivit ett relativt 
stort företag, åtminstone till åkeribranschen sett, ser vi förändringar i ekonomiarbetet jämfört 
med föregående fas vilket vi snart kommer in på. Dock kan vi inte se att ekonomisystemet blir 
mer avancerat hos Bilfrakt Bothnia än hos Milles Åkeri trots att Bilfrakt omsätter mer än sex 
gånger så mycket som Milles Åkeri. De har endast valt att arbeta med sitt ekonomisystem på 
olika sätt, vi återkommer även till detta senare.  
 
Vår teoretiska grund för fas 4 var att arbetet blev för tidskrävande för en ensam individ varvid 
åtminstone en ekonomiassistent tvunget måste anställas. Churchill och Lewis talar om att 
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såväl de operationella som strategiska systemen i denna fas såväl utökas som förbättras124. 
Vidare beskriver Greiner att problem uppstår när företaget växer och får kontor på olika orter 
samt att samarbetet mellan dessa ibland kan vara svårt. Lokala chefer vill driva sin avdelning 
på sitt sätt och anser sig veta bäst om förutsättningarna på just sitt område medan chefer på ett 
huvudkontor ser till hela företagets bästa.125 Vidare hade vi som teoretisk grund för fas 5 som 
nu integreras med fas 4 att ekonomiarbetet nu är än mer avancerat samt att flertalet anställda 
krävs för att ta hand om de olika delarna. Det gäller även här att ta hand om och kontrollera 
den finansiella vinsten som uppstått tack vare tillväxten126. Detta leder således till att vi här 
förväntade oss en finansiell avdelning för sådant arbete.  
 
Samtliga tre respondenter i denna sammanslagna fas har kontor vid ett flertal orter och 
samarbetet mellan de olika kontoren verkar fungera problemfritt. De har alla även ett 
avancerat ekonomisystem men det finns dock skillnader hos de tre när det gäller approachen 
mot sitt ekonomiarbete. Milles Åkeri vilket är det mindre av de tre företagen har valt att satsa 
på projektgrupper som arbetar fram avancerade affärssystem för att underlätta 
ekonomiarbetet. För att exempelvis slippa, för hand, skriva in de 130-150 leverantörsfakturor 
som varje vecka kommer in har de istället valt att datorisera detta genom att själva utveckla 
ett program för inskanning av fakturorna. Här sparar företaget oerhört mycket tid och 
dessutom kan fakturorna också skickas elektroniskt till varje respektive chef för underskrift 
istället som för tidigare med post. De arbetar nu också på ett nytt system där chaufförerna 
själva skall ha en liten dator där de skriver in sina ordersedlar vilket ger ett utmärkt förarbete 
till de fakturor som skall skrivas till kunden. Idag lämnar istället chaufförerna in sina 
handskrivna ordersedlar vilka i sin tur måste behandlas manuellt av ekonomiansvarig på 
huvudkontoret. Vidare har Milles Åkeri valt att inte arbeta alls med vare sig budgetar eller 
kalkyler. De menar precis som tidigare beskrivits att branschen är alltför ambivalent vilket gör 
ett budgetarbete alltför svårt. Likviditetsbudgeten är onödig då företaget går så bra att de vet 
att pengar alltid finns tillgängligt i kassan. Däremot har de precis börjat diskutera 
möjligheterna med att införa personalbudgetar vid en del av orterna där de har kontor men 
detta är än så länge endast i ett diskussionsstadium. Vi anser att Milles Åkeri använder sig av 
något som känns som en relativt modern strategi där de använder sig av dagens teknik och 
samtidigt väljer de bort stora kostsamma bitar i form av budgetar och kalkyler. Detta trots att 
teori länge pekat på att framförallt budgetering krävs för att företaget skall kunna överleva. 
Till och med Eva, Milles ekonomichef, var chockad när hon först började hos företaget att de 
inte gjorde någon form av budget men har kommit till insikt med att detta klart är det bästa 
alternativet.  
 
Ser vi sedan till ekonomisystemet hos de övriga två respondenterna i denna fas, det vill säga 
Smålands Logistik AB samt Bilfrakt Bothnia AB kan vi hos dessa två se många likheter 
varvid vi analyserar dem tillsammans. Dessa båda har istället för att utveckla sina datasystem 
på något sätt, valt att anställa mer personal inom sin ekonomisektor. Dessutom arbetar de 
båda företagen aktivt med såväl budgeteringsarbete som kalkyleringsarbete. Bilfrakt delar in 
sin organisation i olika marknadsområden såsom exempelvis specialtransporter, 
industritransport och så vidare. Varje område har sedan en chef som gör en budget för sin del 
och som sedan sammanställs av en ekonomiansvarig vid huvudkontoret. Övriga 
ekonomimedarbetare har alla sin egen del att ta hand om vilket innebär att en arbetar med 
leverantörsfakturor, en med kundfakturering et cetera. Detta anser de själva vara ett minus då 
det är svårt för någon att få en helhetsbild över hela ekonomikedjan från leverantör till kund. 
                                                 
124 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 40 
125 Greiner, Larry E. Evolution and revolution as organizations grow, s. 43 
126 Churchill, Neil C.; Lewis, Virginia L. The five stages of business growth, s. 40 
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Trots detta verkar inget av de två företagen ha några tankar på att istället försöka utveckla 
system liknande de som Milles Åkeri har för att underlätta ekonomiarbetet. Även om sådana 
system också medför en hel del problem i inledningsfasen och således också stora kostnader 
menar vi att företaget ändå tjänar på detta då främst genom att kunna hålla nere 
administrationskostnaderna. Likaså blir det också lättare att få överblick över hela systemet 
desto färre medarbetare företaget har inom ekonomin. Såväl Bilfrakt Bothnia AB som 
Smålands Logistik AB känns som med traditionella företag utan några större överraskningar. 
Desto mer de växer desto större blir ekonomiavdelningen och arbetet delas endast upp i 
mindre bitar.  
 
Vi kan fastställa att när företaget växt och hamnat i denna fas blir tidsåtgången alltför stor för 
en ensam individ att ta hand om hela ekonomisystemet utan att utveckla detta. Företagen har 
här ett val att då antingen utveckla sina affärssystem eller anställa mer personal. Naturligtvis 
finns också möjligheten att kombinera dessa två men vi menar att det som verkar mest 
fördelaktigt för ett företag är att i första hand utveckla sitt ekonomisystem så långt det går och 
i andra hand anställa mer personal. Att inte dra nytta av den avancerade teknik som idag finns 
kan vi tycka verka lite gammalmodigt.  
 
Vi fann även i vår undersökning att hos såväl Milles Åkeri som Bilfrakt Bothnia har 
dotterbolag startats för att ta hand om enbart finansieringsarbete. Då vi endast intresserat oss 
för ekonomiarbetet i åkeriet gick vi inte in djupare på denna del. Eftersom endast en kortare 
intervju gjordes med Smålands Logistik vet vi inte huruvida de arbetar aktivt med finansiering 
eller ej. 
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9. Slutsats och diskussion 
Att ett företags ekonomisystem förändras då organisationen växer är ett odiskutabelt faktum, 
men hur arbetet kring detta system ändras och hur systemet faktiskt förändras är något som vi 
undersökt för att få klarhet i. Då det var ekonomisystemet som skulle undersökas utgick vi 
från teori som beskriver vad ett ekonomisystem är, vilka delar som ingår samt varje respektive 
del enskilt. En annan faktor som var avgörande för studien var att företaget skulle befinna sig 
i tillväxt alternativt ha befunnit sig i tillväxt relativt nyligen. Detta medförde att en stor del av 
grunden till denna undersökning lades på tidigare genomförda tillväxtstudier.  
 
Vår undersökning får anses mycket lyckad och vi kan se ett tydligt mönster hos förändringen 
av ekonomisystemet i de olika företagen med några få undantag. Till en början var det, precis 
som vi förutspådde, att det enda som ingår i ekonomisystemet från start är knapphändig 
bokföring och detta på grund av att lagen kräver det. Företagen lägger ner minimalt med tid 
på sitt ekonomiarbete och kan på så sätt hålla nere sina administrativa kostnader. Men de drar 
heller inga större fördelar av arbetet. Företagen når en punkt där entreprenörens egen 
ekonomiska förmåga inte räcker till för att driva företaget framåt och en ekonom anställs på 
deltid. Denna punkt har vi funnit ligga kring 10 miljoner kronor i omsättning för 
åkeribranschen. Efter att en ekonom tagit vid börjar det mer aktiva ekonomiska arbetet 
inledas. Här utvecklas bokföringsarbetet på så sätt att företaget också kan dra nytta av det. 
Något som ofta också läggs till ekonomisystemet i detta skede är kalkyler för varje respektive 
uppdrag företaget får. I takt med att företaget fortsätter sin tillväxt ökar också 
arbetsbelastningen för den ekonomiansvarige. Fakturorna blir fler, personalen ökar vilket 
medför ett mer krävande lönearbete samtidigt som också redovisningsarbetet kräver 
utveckling och att eventuellt budgetarbete också inleds. Problemet som uppstår är lättlöst, 
arbetet med ekonomisystemet kräver mer tid vilket innebär att den tidigare deltidsanställde 
ekonomen nu börjar arbeta heltid. Att ekonomisystemet utvecklas, blir mer komplext samt 
innefattar fler delar såsom budgetar och eller fler kalkyler anses inte heller det som något 
större problem då den ekonomiansvarige redan förväntas ha nödvändig kunskap kring detta. 
Problemet med tidsbrist verkar uppstå för företagen när de når ca 20 miljoner kronor i 
omsättning.  
 
Företaget kliver sedan in i fas 3 där uppdragen blir allt fler och större samt att i och med 
tillväxten leds företagen ofta också in på nya affärsområden. Allt detta medför att såväl 
bokföringsarbetet och faktureringsarbetet som kalkyleringen i företaget blir mer omfattande 
och komplext. När det kommer till budgetarbetet däremot fann vi att i åkeribranschen är det 
relativt ovanligt att ägna sig åt budgetarbete och de få företagen som har någon budget lägger 
ner marginellt med tid på det arbetet jämfört med övrigt ekonomiarbete. Detta främst då 
branschen ständigt förändras vilket gör skattningar för framtiden relativt omöjliga att 
genomföra. Dessutom anser flertalet av företagen att arbetet kring en budget tar alltför stor tid 
och således också kostar för mycket pengar för att vara lönsamt. När företaget sedan når en 
omsättning på ungefär 35 miljoner kronor passeras den sista delen i ekonomiarbetets 
utveckling och organisationen kliver in i fas 4. Såväl bokföringsarbete som eventuellt 
kalkylerings- och budgeteringsarbete måste förändras för att klara av att ta företaget till denna 
nivå. Det kan antingen krävas kraftig utveckling av olika datasystem för att underlätta 
ekonomiarbetet eller anställande av mer personal samt uppdelning av ekonomiarbetet. 
Företagen är överens om att det är en nackdel att dela upp arbetet då detta gör en överblick 
över hela den ekonomiska kedjan från leverantör till kund mycket svår. Trots detta fann vi att 
endast en av tre respondenter i denna fas använder sig av ett mer avancerade datasystem där 
de skannar in fakturor istället för att skriva in dessa för hand. Övriga två företag har istället 
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Företagets 
storlek (oms.) 

Minimalt 

Enkelt 

Utvecklat 

Avancerat 

Arbetsbelastning 

Tidsbrist 

Entreprenörens 
förmåga 

Tid 

10 milj. 

20 milj. 

35 milj. 

valt att anställa mer personal till ekonomiadministration samt att dela upp arbetet så att en 
person tar hand om en del i kedjan exempelvis kundfakturering. Naturligtvis finns även här 
möjligheten till en kombination av utvecklade system och en ökad administration inom 
ekonomi.   
 
För att få en tydligare bild av hur ekonomisystemet förändras när företaget växer har vi nedan 
samma modell som vi tidigare använt oss av men nu modifierad efter hur verkligheten ser ut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Ekonomisystemets tillväxt, modifierad utifrån empirin 
 
Fas 1 

• Minimalt redovisningsarbete, gör endast vad lagen kräver. 
 
Fas 2 

• En ekonom anställs deltid för att sköta enklare bokföring, eventuell fakturering samt 
personalomkostnader.  

• Här inleds även ofta ett kalkyleringsarbete. 
 
Fas 3 

• Ekonomisystemet kräver en heltidstjänst. 
• Systemet innefattar nu ett mer avancerat redovisningssystem och 

personaladministration samt också ofta fakturering och kalkylering.  
• De företagen som väljer att använda sig av budgeteringsarbete inleder också detta 

under fas 3. 
 
 
 
 

Fas 1 Fas 2 Fas 4 Fas 3
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Fas 4 
• Redovisningssystemet är än mer avancerat. 
• Arbetet kring ekonomin kräver här mer tid vilket leder till ett val för företagen: 

I. Mer personal. 
 Delar upp arbetet. En person sköter ett område (ex. kundfakturor).  
 Svårt för någon att få överblick över hela systemet. 

II. Utveckla affärssystem som underlättar ekonomiarbetet (ex. inskanning av 
fakturor). 

 En person kan sköta hela ekonomisystemet.  
 Ger en bra överblick.  

III. En kombination av I och II. 
• Företagen har ett aktivt finansieringsarbete och då ofta i ett separat dotterbolag. 

 
På grund av tidsbrist kunde vi endast rikta in oss på en bransch i vår undersökning. När vi nu 
fått en tydlig bild av hur det ekonomiska arbetet ser ut inom just åkeribranschen ställer vi oss 
frågan huruvida det går att generalisera vårt resultat, det vill säga att tillämpa det i andra 
branscher. Först och främst skall sägas att då åkeribranschen är en servicebransch kan vi 
direkt utesluta generalisering till en varuproducerande bransch. En hypotes vi har kring 
varuproducerande branscher är att såväl budgetar som kalkyler används i större utsträckning. 
Produktionen av en vara genomgår ofta ett flertal steg i vilka det gäller att finna den mest 
kostnadseffektiva lösningen. Detta görs genom kostnadskalkyler. På samma sätt antar vi att 
företagen i en sådan bransch är mer uppdelade i avdelningar för varje respektive steg i 
produktionen. För att få kontroll över dessa delar och se till att alla arbetar åt samma håll 
krävs, enligt oss, ett aktivt budgetarbete. Det skall understrykas att detta endast är författarnas 
egna hypoteser. Detta medför dock att generaliseringen vi nedan talar om endast handlar om 
övriga servicebranscher, och då främst åkeribranschen.  
 
Vi anser dock att vi kan generalisera delar av vårt resultat. Att företagen, under tillväxt, tar sig 
igenom olika faser fanns det redan teoretiskt stöd för och även vår studie visar detta. Att första 
fasen består av ett så enkelt bokföringsarbete som möjligt anser vi kunna vara generellt för de 
flesta små företagen. Däremot kan till exempel tänka oss, precis som teorin visar, att det i 
många branscher krävs någon form av budgeteringsarbete för att ens kunna överleva. Vidare 
anser vi det generellt kan sägas att det ofta är entreprenörens ekonomiska kunskaper som 
brister när företagen växer vilket leder till att en expert i form av en ekonom måste anställas. 
Däremot är det svårt att säga något allmänt om hur komplext och omfattande ekonomiarbetet 
blir när företagen börjar arbeta mer aktivt med det arbetet. Här tror vi att det skiljer sig 
avsevärt från bransch till bransch. Likaså är också gränserna för de olika faserna specifika för 
just åkeribranschen och eftersöks liknande gränser i någon annan bransch krävs en 
undersökning i just den branschen. Vi kan också se ett utvecklat finansieringsarbete i, hos 
våra respondenter, form av dotterbolag. Att just starta ett dotterbolag istället för att skapa en 
enskild avdelning för detta arbete är inget vi anser vara generellt men däremot själva arbetet 
med just finansiering. Att företag som växt och blivit relativt stora omsätter också relativt 
mycket pengar vilket inte säkert behöver innebära stora vinster men vi kan anta att det gör det. 
Detta då det krävs mycket pengar för att klara av en tillväxt och om företaget inte själva har 
tjänat in dessa pengar utan istället behöver finansiellt stöd kommer det krävas att företaget går 
bra för att få någon finansiär intresserad.  
 
Vi måste också ställa oss frågan huruvida vi kan genrealisera vårt resultat för hela 
åkeribranschen. Här anser vi dock att, trots vårt relativt lilla urval sett till alla aktiva företag i 
branschen, resultatet är klart tillämpbart i hela branschen. Precis som att vi fann ett par mindre 
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undantag kommer det med säkerhet också finnas företag inom denna bransch som mer eller 
mindre inte passar in i vår modell men vi anser som sagt att flertalet ändå kommer att göra 
det. Detta grundar vi på att vi stärkt vår djupare empiri med flera kortare telefonintervjuer 
vilket gett oss en tydligare bild av verkligheten. Vidare anser vi att vi innefattat alla olika 
typer av företag i branschen då vi haft såväl längre som kortare intervjuer med de åkeriföretag 
som organiserar ett flertal mindre åkerier, de mindre åkerierna själva samt de helt fristående 
åkerierna. Även detta har hjälpt oss att få en sann bild av verkligheten i åkeribranschen.   

9.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Om vi inleder med det praktiska bidraget så anser vi att företagen, genom vår studie, kan få en 
bild av framtiden det vill säga vad som komma skall. De kan således ligga steget före när 
eventuella problem i övergången mellan faserna uppstår. På samma sätt kan företagen i 
åkeribranschen få tips på hur de kan utveckla sitt ekonomisystem samt en inblick i hur andra 
firmor inom branschen arbetar med dessa bitar.  
 
Om vi sedan ser till det teoretiska bidraget så kan vi genom vår studie tydligt se att behov 
finns för förenkling av redovisningssystem. De mindre företagen som idag endast ägnar sig åt 
denna del av ekonomiarbetet skulle till exempel dra nytta av ett avskaffande av 
revisionsplikten. Större delen av de mindre företagens redovisningsarbete blir för de endast ett 
papperskrångel som de enligt lagen måste genomföra. Det är ägaren själv som sköter arbetet 
samtidigt som denne också fungerar som chaufför. Denna studie skulle kunna användas som 
ett ytterligare bidrag till bevisen för att regelförenklingar leder till att entreprenörerna, i större 
utsträckning, kan fokusera på det de egentligen vill.  

9.2 Vidare forskning 
Som avrundning på den här studien kan sägas att även om vi är nöjda med vårt resultat anser 
vi att det skulle vara intressant att följa upp det här arbetet med en kvantitativ undersökning 
inom branschen. Att utifrån vår modell skapa en enkät som når ut till fler respondenter för att 
få en än mer säkerställd bild av verkligheten. Frågor som då skulle kunna vara relevanta att 
söka svar på är liknande de vi ställde i våra telefonintervjuer. Forskaren bör först ta reda på 
lite korta fakta kring företaget såsom omsättning, antal anställda, tidsåtgång för 
ekonomiarbetet och kanske även lönsamhet. Lönsamhet är en parameter vi inte såg till och det 
kan tänkas att samband finns mellan just lönsamhet och hur omfattande ekonomisystem ett 
företag har. Vidare bör information kring ekonomisystemet samlas in och detta genom frågor 
rörande systemets tre huvuddelar (redovisning, budgetering och kalkylering) men även om 
något annat system används för att underlätta arbetet.  
 
Problem vi anser kan komma att uppstå är att få respondenterna att svara. För våra 
telefonintervjuer hade vi en svarsfrekvens på cirka 10 %. Det var många som inte alls var 
intresserade av att svara på några frågor kring deras ekonomiarbete. Här gäller det alltså att 
hitta en bra approach med enkäten så att företagen faktiskt svarar.  
 
Vi anser också att liknande undersökningar borde genomföras i ett flertal andra 
servicebranscher för att se huruvida detta resultat är generaliserbart eller ej. På så sätt kan 
också en mer generell modell arbetas fram.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Vi undersöker hur ekonomisystemet förändras i ett företag under tillväxt, och har då valt att 
inrikta oss på åkerbranschen. Anledningen till att vi just valt att undersöka åkeribranschen är 
för att vi antog att det är en intressant bransch där det är viktigt att ha en väl utvecklat 
ekonomisystem för företagets fortlevnad.   
 
Inledande frågor 
Beskriv gärna Ert företag lite kort 

- När grundades företaget? 
- Hur många anställda var det då jämfört med nu? 
- Vilken var omsättningen då jämfört med nu? 

 

Ekonomisystemet 
Beskriv hur ekonomisystemet ser ut i Ert företag 

- Gällande redovisningsarbetet samt redovisningssystemet 
- Har Ni något budgetarbete? 
- Gör Ni några kalkyler inom företaget? 
- Har Ni någon annan ekonomistyrning inom företaget? 
- Arbetar Ni med respektive del själva eller hyr Ni in hjälp utifrån? 
- Hur många anställda hos Er arbetar med ekonomin i förtaget? 

 
 
Tillväxt 
Hur har företagets tillväxt sett ut? 

- När började denna tillväxt? 
- Har den sett olika ut under olika perioder? 
- Hur utvecklades Ert ekonomisystem i företaget samt arbetet kring det under 

samma tid? 
- Har Ni stött på några problem med ekonomisystemet under denna 

utveckling? 
 
 
Vad har Ni för framtidsvisioner med företaget? 
 
 
 

 

 


