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FÖRORD 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som varit delaktiga i vår 
studie. Då vi är medvetna om att de har haft mycket att stå i är vi väldigt tacksamma till 
att de avsatte tid för oss då studiens genomförande inte hade varit möjlig utan deras 
hjälp. Vidare har vi under skrivandets gång erhållit god vägledning av vår handledare, 
Owe R. Hedström på Handelshögskolan vid Umeå universitet, och vill därav även tacka 
honom för hans rådgivning och engagemang. 
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SAMMANFATTNING 
Extern redovisning behövs bland annat för att öka tilliten mellan olika parter vid 
företagsaffärer men kan även användas som en kontrollpunkt och som beslutsunderlag 
för den interna verksamheten. Det finns dock tecken på att den ekonomiska 
informationen inte används av små företag för dessa ändamål. Det kan tänkas att 
småföretagare inte känner sig motiverade till detta, om de inte besitter den kunskap som 
kan tänkas krävas samt om informationen inte kommuniceras till dem på rätt sätt. 
Redovisningskonsulter kan bidra till att öka småföretagarnas kunskaper inom ämnet, 
men ett dilemma kan här uppstå för dem då ökade kunskaper hos småföretagaren kan 
innebära förlorade intäkter för konsulten på lång sikt. Detta kan dock tänkas ske först då 
informationens värde inte längre överstiger dess kostnad eftersom människor väljer det 
alternativ som ger störst ekonomisk vinst för henne själv. Bristande motivation, 
kunskap och kommunikation verkar ändock resultera i att småföretagarnas 
beslutsfattande grundar sig i erfarenheter och intuition istället för den ekonomiska 
informationen.  
	  
Utifrån denna problembakgrund ämnar vi att undersöka samt besvara följande 
problemformulering; 
 
Hur använder små företag redovisningsinformation de fått från sina 
redovisningskonsulter? 
	  
Syftet med denna studie är att kartlägga små företags attityder gentemot användningen 
redovisningsinformation, att diskutera en teoretisk referensram som kan underlätta 
förståelsen av företagarnas attityder samt att bedöma dessa teoriers hållbarhet gentemot 
dagens sociala verklighet.  
 
Genom en kvalitativ studie och en deduktiv ansats har vi besvarat studiens 
problemformulering och syfte. Den teoretiska referensramen, bestående av litteratur och 
tidigare studier, har utgjort grunden för studien och ökat vår förståelse av 
ämnesområdet. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med fyra små aktiebolag och 
tre av deras redovisningskonsulter samt en fristående konsult, samtliga verksamma i 
Umeå. Respondenternas verksamheter har en viss spridning beträffande storlek och 
småföretagarna är även verksamma inom olika branscher.  
 
Resultatet av studien visar att små företag har en positiv attityd gentemot 
bokföringskravet och dess innebörd, samt att de använder sig av ekonomisk information 
i någon utsträckning vid internt beslutsfattande. Omfattningen av denna användning 
varierar dock beroende på de olika verksamheternas storlek. Vi kan vidare konstatera att 
småföretagarna inte kan anses motiverade att sköta bokföringen på egen hand. 
Fördelarna som fås genom att anlita externa redovisningskonsulter upplever de vara 
värd den kostnad det innebär.  Utifrån detta resultat vill vi rekommendera småföretagare 
att i den mån relevant använda sig av redovisningsinformationen. De allra minsta 
företagen kan dra fördelar av att använda relevanta nyckeltal då de ökar strukturen på 
beslutsfattandet och kan uppleva ytterligare trygghet beträffande verksamheten.  
 
Nyckelord: Redovisningsinformation, små företag, redovisningskonsulter, 
kommunikation, motivation, informationsvärde. 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel kommer läsaren introduceras till studiens ämnesval genom 
delkapitlen problembakgrund, problemformulering och syfte. Vidare behandlar kapitlet 
även de begränsningar som gjorts för denna studie samt studiens disposition.  
 
1.1 Problembakgrund 

Banker och försäkringsföretag började 1996 att tillämpa Årsredovisningslagen (ÅRL). 
ÅRL börjande sedan under de kommande åren även användas av bland annat aktiebolag 
och handelsbolag. De företag som inte behöver upprätta årsredovisning men som ändå 
är bokföringsskyldiga skall avsluta sina räkenskaper med ett årsbokslut eller förenklat 
årsbokslut. (Öhrlings PWHC, 2007a, s. 9) Dessa regleras i Bokföringslagen (BFL) som 
trädde i kraft år 2000 och som medförde att bokföringsskyldigheten övergick till att vara 
tvingande. Benämningen företag beträffar i BFL fysisk eller juridisk person som är 
bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten innebär att företagen skall bokföra alla 
affärshändelser löpande under räkenskapsåret. Till dessa bokföringsposter skall det även 
finnas verifikationer i form av exempelvis fakturor och kvitton, vilka även skall lagras 
under en viss tid. Vidare skall den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning, 
ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut för varje räkenskapsår. (Öhrlings, PWHC, 
2007b, s. 7, 15)  
 
Enligt Gröjer behövs extern redovisning bland annat för att öka tilliten mellan olika 
parter vid företagsaffärer. Den information som görs tillgänglig om företagets 
ekonomiska situation ska vara tillräckligt bra för att andra parter ska kunna ingå affärer 
med företaget utan att bli vilseledda. Företagens ekonomiska information kan därav till 
stor utsträckning sägas vara av betydelse för dess intressenter, bland annat lån- och 
kreditgivare, aktieägare, skattemyndigheter och anställda. (Gröjer, 2002, s. 18, 20) 
Enligt Thomasson et al. kan företags redovisning, utöver att tillfredsställa externa 
intressenters informationsbehov, även användas som beslutsunderlag för den interna 
verksamheten. (Thomasson, Arvidsson, Lindqvist, Larson & Rohlin, 2008, s. 15, 19) 
Årsredovisningen är även en viktig kontrollpunkt för företagsledningen och genom att 
analysera den kan de få en övergripande bild av viktiga aspekter beträffande 
verksamhetens ekonomi. Exempelvis kan de, genom en räkenskapsanalys, besvara 
frågor beträffande företagets lönsamhet, soliditet, likviditet och kassaflöde för att sedan 
ta hjälp av dessa mätvärden för att uppskatta företagets styrkor och svagheter. Tyvärr så 
nyttjas dock inte årsredovisningen ofta för detta ändamål inom små företag. (Hansson, 
Arvidson & Lindquist, 2006, s. 11 – 12)   
 
Det kan tänkas att småföretagare inte känner sig motiverade att på egen hand upprätta 
den externa redovisningen. Enligt Ahl handlar människor logiskt, i egenintresse och de 
väljer det alternativ som ger störst ekonomisk vinst för henne själv. Enligt denna teori, 
som är skriven av Adam Smith (The Wealth of Nations) krävs det endast ett erbjudande 
i form av pengar eller något annat som personen i fråga värdesätter och inte kan erhålla 
från annat håll för att motivera denne. Liknande resultat kom Taylor fram till i studien 
Principals of Scientific Management, där arbetsgivare och arbetare deltog med syftet att 
besvara frågan om dessa båda parter skulle vinna på att arbetsmoment studerades 
vetenskapligt, moment för moment. Det framgick att parterna motiverades genom 
sökande efter lycka i form av pengar. (Ahl, 2004, s. 24 – 27) 
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För småföretagare kan den externa ekonomiska rapporteringen utgöra ett begränsat 
personligt värde då bokföringslagen kan ses skydda borgenären i första hand. I och med 
detta samt då sannolikheten är låg för att mindre företag upprättar kompletta system för 
rapporteringen, är det vanligt att småföretagare anlitar redovisningskonsulter för delar 
av redovisningsarbetet. Nyttan av redovisningsinformation för företaget är som tidigare 
nämnt bland annat att den kan användas som ett styrsystem då den utgör värdefull 
information för företaget beträffande ekonomiska beslut. Dock kan bristande kunskaper 
inom företaget resultera i att den värdefulla informationen inte nyttjas för detta ändamål, 
utan att företagarens beslutsfattande grundar sig i erfarenheter och intuition. 
(Mårtensson, 1983, s. 3 – 4, 22) Enligt Bergström & Lumsden använder företagsledare i 
små företag redovisningsinformation som en bekräftelse av företagets resultat istället 
för ett styrmedel i företagets verksamhet. I studien var det endast en femtedel av 
företagsledarna som ansåg att redovisningens främsta ändamål var att användas vid 
planering av budgetar och kalkyler. (Bergstöm & Lumsden, 1993, s. 22 - 23) 

 
Det är inte nödvändigtvis ett bristande intresse hos småföretagarna som gör att de inte 
utför redovisningen internt i företaget. Eftersom redovisningssystemen som används 
inte är situationsanpassade samt då redovisningsdata idag har blivit standardiserad 
uppstår det nämligen problem. Den som inte är utbildad inom området tappar intresse 
för redovisningssystemet av flera anledningar. Dels kanske de inte förstår systemet men 
också då systemet inte uppfyller företagets behov i samma utsträckning som ett 
situationsanpassat sådant motiveras inte företagaren till att använda 
redovisningssystemet. (Mårtensson, 1983, s. 46 – 48) Bergström & Lumsden anser att 
ekonomisystem bör utformas efter hur företagsledarna vill använda systemen samt att 
den information som användaren har nytta av väljs ut vid skapande av rapporter. Detta 
är aspekter som ställer krav på dialogen mellan redovisningskonsulter och 
företagsledare då det blir allt viktigare att de förstår varandra och ömsesidigt kan utbyta 
information. (Bergström & Lumsden, 1993, s. 245 – 246) Det framgick dock att det 
fanns ett missnöje från företagarens sida med redovisningskonsultens insatser. 
Kommunikationen mellan företaget och redovisningskonsulten framgick många gångar 
vara bristfällig, rapporterna var standardiserade och företaget erhöll dem först efter 
betydande tid. (Bergström & Lumsden, 1993, s. 246 – 247)  

 
Det kan även tänkas att redovisningsinformation inte kommuniceras på rätt sätt till 
småföretagarna för att dessa ska ha förutsättningen att använda den på bästa sätt. 
Beträffande kommunikation och dess problem har Shannon & Weaver utformat en 
grundläggande kommunikationsmodell som redogör för hur informationskällan sänder 
ett meddelande till en mottagare. I modellen framgår det att då ett meddelande skickas 
från informationskällan, via en sändare, omvandlas meddelandet till en signal som 
sedan skickas vidare via en kommunikationskanal till mottagaren. Signalen förvrängs 
under sin resa av ett brus, som enligt Shannon & Weaver kan mildras genom att 
förstärka och förbättra signalen. Exempelvis genom att formulera sig bättre i ord och 
text eller genom att välja kommunikationsmedier med omsorg kan meddelandet som 
sänts överensstämma bättre med det mottagna. (Shannon & Weaver, 1959, s. 98) Dock 
anser Degerman & Marklund att företagaren måste ha kunskaper inom redovisning för 
att ha en förutsättning att kunna förstå informationen. (Degerman & Marklund, 2008, s. 
1) Det är även viktigt att redovisningskonsulter bidrar till att öka de mindre företagens 
finansiella medvetenhet samt anpassar sina tjänster efter de behov som finns. Gör de 
inte detta finns en risk att företagaren inte ser redovisningsinformationens verkliga 
värde för företaget. (Marriott & Marriott, 2000, s. 486) Bergström & Lumsden anser att 
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en god dialog mellan företagaren och redovisningskonsulten skulle leda till att 
företagsledarnas ekonomiska kunskaper skulle öka, vilket är en förutsättning för att 
informationen ska komma till användning i företagen. (Bergström & Lumsden, 1993, s. 
245 – 246) De såg dock ett dilemma för redovisningskonsulter i och med att förmedling 
av för mycket kunskap till företagaren skapar möjligheten att denne väljer att utföra 
ekonomiarbetet på egen hand. En möjlig lösning på detta problem kan vara att 
redovisningskonsulterna genomför arbetet på plats ute hos företagen, vilket innebär att 
företaget får bättre tillgång till systemet samt att kommunikationen mellan konsult och 
företagare underlättas. (Bergström & Lumsden, 1993 s. 147) 

 
Vidare anser Gröjer att det finns ett samband mellan informationens värde och dess 
kostnad. Enligt denna teori ökar informationskostnaderna då informationsmängden ökar 
och efter att en viss kostnad blivit nådd upplevs inte informationens värde längre 
överstiga denna kostnad. Kvantitativ data tenderar att vara billigare än kvalitativ 
beträffande lagring, bearbetning och distribution och har därav blivit vanligare att 
använda i jämförelse. I och med detta, samt då det är kostsamt att hantera 
informationssystem, har informationens innehåll begränsats av ekonomiska faktorer. 
(Gröjer, 2002, s. 28 – 29) 

 
Utifrån dessa olika teorier och tidigare studier inom ämnesområdet ser vi ett behov att 
undersöka huruvida dessa problem finns närvarande i dagens relation mellan 
småföretagare och deras redovisningskonsulter. Studier som berör problematiken har 
genomförts inom de senaste fem åren men de upplevs till stor del begränsade, dels 
geografiskt men även beträffande urvalet av intervjurespondenter. Degerman & 
Marklund (2008) har endast undersökt situationen mellan tre småföretag och deras 
gemensamma redovisningskonsult samt Edlund & Wallgren (2007) undersökte endast 
situationen i åkeribranschen med fokus på konsultens perspektiv. Vidare finns några 
studier som endast går in på liknande aspekter hos företagarna men som inte tagit in 
redovisningskonsulter i problemet. Agrotis & Hildingsson (2007) har studerat mindre 
aktiebolag inom Kalmar kommun och deras arbete med årsredovisningen. Kviberg, 
Petersson & Söderberg (2007) har i sin studie begränsat sig till byggbranschen och 
tjänsteföretag inom Jönköpings län och Ohlsson, Olofsson & Cronholm (2007) har 
begränsat sig till företag med endast upp till fem anställda. I och med detta vill vi 
genomföra en studie som behandlar ämnet med ett vidare urval, där de företagare som 
intervjuas anlitar olika redovisningskonsulter och där även dessa konsulter i sin tur blir 
intervjuade.   
 

1.2 Problemformulering  

Utifrån ovanstående problembakgrund leds studien in på följande problemformulering;  
 
Hur ser små företags förutsättningar ut för att använda redovisningsinformation som 
kommuniceras till dem från externa redovisningskonsulter?  
 
1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga små företags förutsättningar att använda sig av 
redovisningsinformation som erhålls från deras externa redovisningskonsulter. Vidare 
syftar vi att diskutera en teoretisk referensram som kan underlätta förståelsen av 
företagarnas attityder samt att bedöma dessa teoriers hållbarhet gentemot dagens sociala 
verklighet.  



KAPITEL 1 – INLEDNING 

	   4	  

1.4 Begränsningar 
Studiens utgångspunkt består av små aktiebolag etablerade i Umeåregionen. 
Avgränsningen till aktiebolag beror på att vi vill fokusera studien till småföretagare då 
dessa till hög grad anlitar externa redovisningskonsulter. Vidare framgår även att 
kompetensen beträffande tolkning av ekonomisk information i mindre företag ofta är 
lägre än i de större företagen. Därav kan de tänkas att dessa företag i större utsträckning 
kan bidra till ökad förståelse för kommunikationsproblem som kan uppstå mellan 
redovisningskonsulter och deras klienter. Ingen avgränsning har gjorts beträffande dessa 
småföretags branscher, antal verksamhetsår eller andra faktorer vid urvalet av 
intervjukandidater. En förutsättning för urvalet är dock att småföretagen anlitar en 
extern redovisningskonsult för den löpande bokföringen samt för upprättande av 
årsredovisning. Vad gäller urvalet av redovisningskonsulter för den genomförda 
undersökningen har vi valt att begränsa oss till de konsulter som de intervjuade 
småföretagarna har anlitat. Detta för att få en bra koppling mellan de olika parterna och 
därav erhålla goda förutsättningar att kunna konstatera om kommunikationsproblem 
föreligger. För att få en så bred insikt som möjlig beträffande problemområdet hade vi 
en önskan att företagen som deltog i studien hade olika omfattande verksamheter samt 
att deras konsulter arbetade för eller drev olika stora redovisningsbyråer.  
 
Beträffande tidigare studier och forskning har studien begränsats till artiklar och 
uppsatser från sökmotorerna Web of Science (ISI), 1945 -, Academic Search Elite 
(EBSCO), SCIRUS (Elsevier) samt Google Scholar.  Av dessa är det främst SCIRUS 
som genererat relevanta artiklar och uppsatser, övrig tidigare forskning har funnits 
genom Google Scholar. Av genomförda sökningar har vi inte påträffat någon tidigare 
studie som behandlar ämnesvalet i Umeåregionen med samma breda perspektiv.  
	  

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer studiens teoretiska metod som syftar till att ge en 
inblick i vår förförståelse och kunskapssyn, samt andra beslut och inställningar 
beträffande vår teoretiska referensram, som följer därefter. Teorikapitlet är indelat i två 
olika delar, där läsaren först får en genomgång av de teorier som är centrala för denna 
studie för att sedan, i kapitlets andra del, få en uppfattning om de tidigare studierna som 
gjorts inom ämnesområdet. I kapitel 4 redogör vi för de val som gjorts för insamlingen 
av studiens empiriska data, den såkallade praktiska metoden. Här får läsaren veta vårt 
val av intervjumetod, våra forskningsetiska ställningstaganden, hur urvalet av 
respondenter gått till samt hur accessen varit. En genomgång av studiens intervjumanual 
ges samt en beskrivning av intervjutillfällena, även studiens bortfall, databearbetning 
och källkritik kommer här att behandlas. Vidare följer två empirikapitel där läsaren får 
ta del av den information som kommit fram under de utförda intervjutillfällena. Det 
första empirikapitlet behandlar den information som vi erhållit från småföretagarna och 
det andra kapitlet materialet som redovisningskonsulterna bidragit med. I nästa kapitel 
analyseras den erhållna informationen i förhållande till den teoretiska referensram som 
utgör grunden för denna studie för att sedan, i nästa kapitel, följas av de vägledningar 
som vi, utifrån studiens resultat, kan ge. I studiens sista kapitel får läsaren 
avslutningsvis en genomgång av de sanningskriterier som avses relevanta för denna typ 
av kvalitativa forskningsmetod. 
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel kommer läsaren få en inblick i vår förförståelse och kunskapssyn, samt 
studiens angreppssätt, perspektiv och våra etiska inställningar. Avslutningsvis följer 
våra val av sekundärkällor och teorier samt teoretisk källkritik.   
	  
2.1 Förförståelse 

Utbildning, social bakgrund samt praktiska och personliga erfarenheter är faktorer som 
tillsammans formar forskarens föreställning och därigenom dennes tolkning av 
verkligheten. (Johansson – Lindfors, 1993, s. 25, 76) Nedan följer en redogörelse för 
vår förförståelse och dess olika delar, nämligen praktisk förförståelse, teoretisk 
förförståelse samt kunskapssyn.  
 
2.1.1 Praktisk förförståelse 
Det självupplevda, den såkallade förstahandsförförståelsen, utgörs av personliga och 
sociala erfarenheter samt utbildning och är faktorer som påverkar forskarens 
uppfattning om verkligheten. (Johansson – Lindfors, 1993, s. 25 – 26, 76) Därav tror vi 
att våra personliga erfarenheter kan ha betydelse för vårt sätt att se på studiens problem. 
Det kan exempelvis tänkas att vår ekonomiska utbildning får oss att se på problemet ur 
en mer teoretisk synvinkel istället för en praktisk. Detta kan innebära att vi inte kan 
sätta oss in i företagarens perspektiv på samma sätt som om vi hade mer praktisk 
erfarenhet av redovisning.  
 
Backlund, Emma är född och uppvuxen i Umeåregionen och studerar sin sjätte termin 
vid Umeå universitet på Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik. Innan utbildningens start erhöll Backlund olika erfarenheter inom arbetslivet då 
hon under tre års tid arbetat inom olika branscher. Under studietiden har hon även 
arbetat extra som taxichaufför samt startat en hobbyverksamhet med egen tillverkning 
och försäljning av festkläder via en lokal butik. Backlund har alltid varit manad att 
skapa något eget och därav önskat driva egen verksamhet. Detta gjorde att när Handel 
och logistikprogrammet startade i Umeå blev valet att studera enkelt för henne, då 
programmet ger goda förutsättningar för eget företagande. Grundström, Anna är 
uppvuxen i Örnsköldsvik och läser sjätte terminen på Samhällsvetarprogrammet vid 
Umeå universitet. Inom programmet har hon framför allt läst företagsekonomi, 
nationalekonomi och juridik. Efter gymnasiet började Grundström att arbeta som 
butiksbiträde och har fortsatt med detta under hela studietiden. Valet av utbildning föll 
på samhällsvetarprogrammet då det ger en bred grund att bygga vidare på.       
 
Enligt Johansson – Lindfors har dessa praktiska erfarenheter samt vår uppväxt betydelse 
för den kunskapssyn som vi besitter, men en sådan effekt tappas av då forskaren erhåller 
tillräcklig erfarenhet. (Johansson – Lindfors, 1993, s. 25 – 26, 76) Som nämndes ovan 
har vi begränsad praktisk erfarenhet inom ämnesområdet för denna studie. Dock kan de 
erfarenheter som vi har fått från arbetslivet, där vi arbetat inom båda små och stora 
organisationer, givit oss ökad förståelse för de praktiska aspekterna i en verksamhet. I 
och med detta kan vi till viss utsträckning se och förstå företagares syn på extern 
redovisning. De erfarenheter som vi tillsammans besitter beträffande det praktiska 
utförandet är i huvudsak teoretiska och hör därav till vår teoretiska förförståelse.  
	  



KAPITEL 2 – TEORETISK METOD 

	   6	  

2.1.2 Teoretisk förförståelse 
Den såkallade andrahandsförförståelsen bygger på de erfarenheter som forskaren 
erhållit från teorier och olika synsätt hämtade ur läroböcker, forskningsrapporter och 
andra teoretiska källor. (Johansson – Lindfors, 1993, s. 76) Då vi båda studerar vid 
Umeå universitet kan det tänkas påverka vår teoretiska förförståelse på så vis att de 
synsätt som vi erhållit ur litteratur och från föreläsare till stor del är desamma. Studien 
kunde möjligtvis fått en annan bredd om vi studerat vid olika lärosäten i Sverige eller 
utomlands. Dock hade detta kunnat vara en nackdel om det skapat 
meningsskiljaktigheter beträffande studiens forskningsstrategi. Detta eftersom 
andrahandsförförståelsen utgör en del av hur forskningsstrategier formas och påverkar 
på vilket sätt forskaren ser på problemet (Johansson – Lindfors, 1993, s. 76). De teorier 
som vi erhållit genom våra utbildningar kan delvis härledas till ämnen inom 
företagsekonomi såsom Extern redovisning (7.5 hp), Redovisning C (15 hp) samt 
Ekonomisk styrning (7.5 hp). Även juridiska aspekter har behandlats inom programmen 
som kan tänkas påverka vårt sätt att se på studiens problem. Då vi läser olika program 
har vi även erhållit en bredare bas beträffande vår teoretiska referensram i jämförelse 
med om vi hade läst samma kurser. Backlund har exempelvis läst ett par statistikkurser 
och Försäljning C, medan Grundström har läst samhällsvetenskapliga baskurser, såsom 
Ekonomisk historia och Statsvetenskap på totalt 30 hp. Vi anser att våra synsätt skiljer 
sig en aning då vi läst kurser med olika inriktningar, främst beroende på att Backlund 
läser ett program med inriktning mot handel och logistik.    
 

2.1.3 Kunskapssyn 
Med kunskapssyn avses, vetenskapligt uttryckt, forskarens verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning. Alltså på sättet som forskaren ser på verkligheten och på sättet 
som denne studerar den på. (Johansson – Lindfors, 1993, s. 10) Vår praktiska och 
teoretiska förförståelse, tillsammans med vår kunskapssyn, påverkar vårt sätt att studera, 
samt undersöka, denna studies problemformulering. Genom detta har vi en inställning 
till hur forskningsprocessen skall utformas men denna bör ändå anpassas så att den 
tillser studiens syfte. Då vi vill undersöka hur små företag använder 
redovisningsinformation som de erhållit från sina redovisningskonsulter anser vi det 
vara lämpligt med den hermeneutiska kunskapssynen. Denna verklighetsuppfattning 
känns även motiverad med tanke på att vår teoretiska förförståelse skapar en vilja att 
undersöka vår teoretiska referensram gentemot verkligheten.  Hermeneutiken kräver en 
annan forskningsprocess än det naturvetenskapliga då den främst är inriktad på att förstå 
människors beteende och vilka krafter som påverkar dessa, det vill säga människor och 
den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Denna forskningsprocess 
innebär med andra ord subjektiva tolkningar av verkligheten i motsats till den 
positivistiska kunskapssynen som utgår från naturvetenskap och har en objektiv syn på 
verkligheten. Inom positivismen dras även en tydlig gräns mellan teori och forskning, 
där forskningens roll är att testa och revidera teorier. (Bryman & Bell, 2005, s. 29, 27) 
En användning av det positivistiska synsättet i vår studie hade med andra ord inneburit 
att vi inte hade fått lika djup förståelse för den sociala verkligheten, det vill säga för små 
företags användning av redovisningsinformation.  
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2.2 Angreppssätt 

I följande delkapitel argumenterar vi för vårt val av en deduktiv ansats, kvalitativ 
metod, samt vårt val av intervjustruktur för denna studie.  
 
2.2.1 Deduktiv ansats 
De finns enligt Bryman & Bell två olika angreppssätt som forskare utgår ifrån, den 
deduktiva och den induktiva ansatsen. Av dessa två är det den deduktiva teorin som 
utgör den vanligaste uppfattningen om relationen mellan teori och empiri. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 23, 25) I vår studie kommer vi att använda oss av denna ansats eftersom 
vi, med vår teoretiska förförståelse, empiriskt vill granska de teorier som vi ansett 
relevanta för vår problemformulering. Den deduktiva ansatsen passar därav till denna 
studie då den utgår från teorier inom ett område, som sedan ställs mot en eller flera 
antaganden, som i sin tur förkastas eller verifieras med hjälp av empiri (Bryman & Bell, 
2005, s. 23). På så sätt kan vi få god nytta av våra teoretiska kunskaper inom området 
för att sedan kunna öka vår förståelse beträffande den praktiska verkligheten. Detta hade 
inte varit möjligt i samma utsträckning om vi istället valt ett induktivt angreppssätt då vi 
i sådana fall skapat teorier baserade på våra observationer (Bryman & Bell, 2005, s. 25). 
Det är dock viktigt att vi förhåller oss öppna till den empiriska verkligheten och inte 
låser oss i det teoretiska perspektivet när vi utgår från den deduktiva ansatsen 
(Johansson – Lindfors, 1993, s. 59 – 60). 
 
2.2.2 Kvalitativ metodik 
Kvalitativ- och kvantitativ forskning kan vid en första anblick endast tyckas skilja sig åt 
i hur och vad forskarna mäter för olika företeelser. Dock anser många forskare och 
författare att det finns stora skillnader i hur de båda synsätten skiljer sig åt i det 
kunskapsteoretiska fundamentet. (Bryman & Bell, 2005, s. 40) Det är viktigt att 
poängtera att de olika inriktningarna som metoderna tar, inte alltid är de mest passande. 
Exempelvis beskrivs den kvalitativa metoden ofta baseras på det induktiva 
angreppssättet, alltså med syfte att generera teorier utifrån empiri. Detta är dock inte 
alltid fallet då den kvalitativa metoden även har använts för att testa teorier. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 41) Vår studie kan därav, trots vår deduktiva ansats, bygga på en 
kvalitativ undersökning som ger oss ytterligare förutsättningar att öka vår förståelse för 
den sociala verkligheten. Detta då vi genom en kvalitativ undersökning kan gå in på 
djupet i varje undersökningsenhet och därigenom får vi veta mycket om få enheter 
(Bryman & Bell, 2005, s. 322).  En kvantitativ forskningsstrategi hade inneburit en 
mindre ingående undersökning av många enheter ur ett naturvetenskapligt perspektiv 
och hade inte beaktat de sociala aspekterna av problemet som hermeneutiken syftar att 
göra (Bryman & Bell, s. 40, 322). Därav ansåg vi inte den kvantitativa metoden som 
passande för denna studie, utan det naturliga valet blev en kvalitativt utformad 
undersökning.  
 
2.2.3 Val av perspektiv 
I en studie är det viktigt att författarna tar ställning till ur vilket perspektiv studien skall 
baseras på samt att detta perspektiv genomgående bibehålls. (Eliasson – Lappalainen, 
1995, s. 27) Vi har i denna studie valt att utgå ifrån småföretagarens perspektiv i första 
hand, men redovisningskonsulternas perspektiv är även närvarande. Detta föll sig 
naturligt då studiens syfte är att analysera hur små företagare använder sig av 
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redovisningsinformationen som de erhåller från sina redovisningskonsulter. Därav utgör 
småföretagarnas perspektiv en förutsättning för att kunna besvara studiens 
problemformulering och konsulterna upplevde vi även kunde bidra till ökad förståelse 
inom problemområdet. Det sistnämnda då vi vill ta del av deras uppfattningar om 
småföretagarnas användning men även för att få insikt i vilka förutsättningar som finns 
mellan de två parterna. Med förutsättningar menar vi de möjligheter konsulterna har att 
framställa informationen till småföretagarna på anpassat vis samt om dessa kan 
upplevas motiverade att agera pedagogiskt gentemot dessa.  I och med dessa två 
perspektiv kan det tänkas att både redovisningskonsulter och småföretagare kan få 
användning av vår studie i olika utsträckning. Redovisningskonsulter kan få användning 
av studien och dess resultat då de kan få insikt i huruvida deras 
kommunikationsmetoder uppfyller sin potential gentemot sina kunder. Detta då 
konsulterna erhåller information om småföretagarnas uppfattningar beträffande 
redovisningsinformationen. Vidare ger vi även konsulterna en avslutande vägledning i 
slutet av studien. Småföretagarna kan även få användning av studien då den teoretiska 
referensramen behandlar bland annat användning av ekonomisk information inom små 
företag samt då vi avslutar studien med en vägledning till dessa.  
 
En nackdel med att vi utgår från småföretagarnas perspektiv kan vara att, då vi är mer 
insatta i redovisningskonsultens syn på problemet, inte tar i beaktande alla aspekter av 
problemet. Ur småföretagarens synvinkel kan det tänkas finnas faktorer som för oss inte 
är kända inför datainsamlingen och därav inte behandlas i intervjuerna. I och med detta 
kan det tänkas att det, under intervjutillfällena, kommer fram information som hade 
varit av intresse att fråga samtliga respondenter om. Detta problem har vi försökt 
minimera genom att innan utfärdandet av intervjuguiden, i möjlig mån, studerat teorier 
som även de utgår från företagarens perspektiv. På så sätt har vi kunnat få en viss insikt 
i klientens problem och utifrån det skapa en intervjuguide som täcker problemet från 
deras synvinkel relativt väl.  
 
2.3 Sekundära källor 

I följande delkapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid insamling av våra 
sekundärkällor, som utgör denna studies teoretiska referensram. Läsaren får först en 
detaljerad beskrivning av själva insamlingen och sedan insikt i våra kritiska 
ställningstaganden till dessa källor.    
 
2.3.1 Insamling av sekundära källor 
Med hjälp av Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion Album, fann vi lämplig litteratur 
för delar av vår teoretiska referensram. För att finna teorier relevanta för vårt ämnesval 
använde vi följande sökord samt kombinationer av dessa; motivation, lärande, 
ekonomisystem företag, små företag, ekonomisk information, redovisningsteori, 
årsredovisningslagen och bokföringslagen. För vissa av dessa sökord fick vi många 
träffar, vilket är förståeligt då orden är ganska generella. Vi prioriterade då den litteratur 
som var relativt nypublicerad och som, med titeln som utgångspunkt, upplevdes beröra 
rätt område. För de sökord som gav ett fåtal träffar utgick vi endast från relevansen av 
de titlar som framkom. Vi är medvetna om att en del av dessa kan upplevas inaktuella 
då, exempelvis en har publicerats 1983, vilket vi kommer att diskutera i källkritiken 
som följer i nästa underkapitel. Vi använde oss även av litteratur som vi hade kvar från 
tidigare kurser inom utbildningen, dels för teorier men även för utformningen av vår 
studies metodkapitel. Denna litteratur bestod av Hansson et al, 2007, Företags- och 
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räkenskapsanalys samt Bryman & Bell, 2005, Företagsekonomiska forsningsmetoder. 
Vi tog även hjälp av artiklar och uppsatser som vi hittat inom området för att finna 
ytterligare relevanta sekundärkällor.  
 
De sekundärkällor som utgörs av avhandlingar och uppsatser inriktade på studiens 
ämnesval hittades med hjälp av databasen SCIRUS (Elsevier) efter att relevanta titlar 
funnits med hjälp av sökmotorn http://scholar.google.se. Detta gjorde vi för att vi inte 
ville begränsa sökningen till specifika databaser, men då den tidigare forskning och 
studier som ansågs relevant för vår studie fanns att tillgå via databasen SCIRUS 
(Elsevier) valde vi att utgå ifrån denna vid nedladdningen. Följande sökord användes för 
att finna relevanta avhandlingar och uppsatser: 
 

Som framgår ovan fick vi väldigt många träffar på en del av sökordskombinationerna. 
Även här prioriterades de avhandlingar och uppsatser som ansågs passa in bäst på 
sökorden. Detta föll sig naturligt då Google Scholar automatiskt rangordnar träffarna 
efter relevans vilket vi ansåg vara den viktiga aspekten att utgå ifrån vid så många 
träffar. De sekundärkällor som vi utifrån detta ansåg som intressanta för vår studies 
ämnesområde valde vi ut att granska närmare för att sedan välja dem som passade in 
bäst och som kunde bidra till vår studie.  
 
2.3.2 Val av teorier 
Det kan tänkas att det inte enbart krävs att redovisningsinformation kommuniceras till 
småföretagare på rätt sätt från deras externa redovisningskonsult för att de skall inse 
dess värde samt nyttja informationen på bästa sätt. Aspekter såsom kunskap och 
motivation hos småföretagaren måste även finnas närvarande. 
 
Beträffande små företag anser Mårtensson att företagens redovisning endast upprättas 
med syftet att tillfredsställa externa intressenter. (Mårtensson, 1983, s. 3) Därav anser vi 
att det lagkrav som finns inom området är en väsentlig del av denna studies teoretiska 
referensram och vi har därav valt ut viktiga delar av Årsredovisningslagen samt 
Bokföringslagen. Begrepp såsom god redovisningssed, bokföringsskyldighet samt 
rättvisande bild blir även här förklarade. Vi vill undersöka huruvida vi kan finna stöd 
för Mårtenssons uttalande genom vår empiriska granskning eller om dagens 
småföretagare har en annan uppfattning.  
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Om Mårtenssons uppfattning är korrekt går det nästan att utgå ifrån att småföretagare 
inte använder sig av extern redovisning i den interna verksamheten. Vi fann stöd för 
detta påstående i litteraturen, bland annat av Hansson et al, som anser att 
Årsredovisningen är en viktig kontrollpunkt för företagsledningen, men att den tyvärr 
inte ofta nyttjas för detta ändamål inom små företag. (Hansson et al, 2007, s. 11) För att 
ge läsaren en god förståelse för varför det är bra för företag att använda sig av 
redovisningen internt i verksamheten har vi valt att ta med delar av 
ekonomistyrningsteori som vi anser relevant för studien. Relevansen grundar vi på att 
teorin bör innehålla aspekter som motiverar användandet av redovisningen för 
företagaren, men någon djupare genomgång av de praktiska aspekterna anser vi inte 
relevant. Detta då vi inte syftar till att analysera området ekonomistyrning på djupet och 
hänvisar intressenter för detta ändamål till Hansson et al, för en mer djupgående 
genomgång. 
 
Redovisningskonsultens tillvägagångssätt för att kommunicera 
redovisningsinformationen till småföretagare kan tänkas påverka dennes uppfattning om 
informationen och dess värde. Shannon & Weaver redogör i sin grundläggande 
kommunikationsmodell för hur informationskällan sänder ett meddelande till en 
mottagare på bästa sätt (Shannon & Weaver, 1959, s. 98). En av de tidigare studierna 
som vi granskade för vår uppsats nämnde denna teori. Vi valde att då gå tillbaka till 
Shannon & Weavers skrift för att minimera eventuella tolkningar av den ursprungliga 
texten. Vi ansåg att teorin passade bra in i denna studie då den behandlar 
kommunikationsproblemet ur ett generellt perspektiv och inte fokuserar kommunikation 
genom specifika medier. Då vi inte kunde vara säkra på förhand vilka medier som 
konsulterna faktiskt frekvent använde sig av ansåg vi detta som positivt. En djupare 
insikt av kommunikationsproblemet har vi även erhållit från en avhandling av 
Bergström & Lumsden som bland annat undersökt på vilket sätt 
redovisningsinformationen bör kommuniceras. Deras studie visade att det fanns ett 
missnöje från företagarens sida med redovisningskonsultens insatser och att 
kommunikationen mellan de två parterna många gånger var bristfällig. En annan aspekt 
var att företagarna ansåg att informationen blev tillgängliga för dem först efter en 
betydande tid. (Bergström & Lumsden, 1993, s. 246 – 247) Vi såg denna avhandling 
som intressant för vår studie då den berör samma ämnesområde ur vissa aspekter samt 
då vi gärna vill undersöka om vår studie får liknande resultat. Det kan tänkas att det 
skett en utveckling inom området sedan 1993, exempelvis att konsulterna anpassar sig 
mer till sina klienters behov samt att småföretagarnas uppfattning har förändrats.  
 
Det kan tänkas att företagare inte är motiverade att använda redovisningsinformationen 
för att fatta beslut beträffande verksamheten om dessa inte har en positiv syn på värdet 
av informationen. Ahl tar upp ett par teorier som behandlar ämnet motivation, närmare 
bestämt vilka aspekter som motiverar en individ att handla på ett specifikt sätt. (Ahl, 
2004, s. 24 – 27) Dessa teorier ansåg vi passa denna studie då vi vill undersöka om 
småföretagarna är motiverade att använda informationen på bästa sätt, de kanske anser 
att det bästa sättet för dem endast är för att tillfredsställa externa intressenter. I det fallet 
vill vi få ökad förståelse för hur dem motiveras till detta agerande.  
 
Som framgick av det perspektivval som vi gjort i denna studie anser vi att det kan vara 
en nackdel för oss att utgå från småföretagarnas perspektiv då vi är mer insatta i 
redovisningskonsultens syn på problemet. För att erhålla viss insikt i företagarnas 
problem har vi därav valt att använda teorier som utgår från deras perspektiv. Detta 
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minimerar risken för att faktorer, som för oss i annat fall inte hade varit kända innan 
intervjutillfällena, dyker upp och inte behandlas genomgående. Bergström & Lumsden 
har bland annat behandlat generella teorier inom ämnesområdet, exempelvis 
småföretagarnas nytta av redovisningsinformation samt vilka konsekvenser det kan få 
om småföretagarna utvecklar sin kunskap inom redovisning. (Bergström & Lumsden, 
1993, s. 22 – 23, 245 – 247)  
 
För att kunna besvara studiens problemformulering och syfte krävs även en behandling 
av det upplevda värdet av redovisningsinformationen för småföretagaren. Enligt Gröjer 
finns det ett samband mellan informationens värde och dess kostnad, och han har 
utformat en modell för detta samband (Gröjer, 2002, s. 28 – 29). Vi såg detta som en 
teori som var intressant att titta närmare på och undersöka huruvida småföretagarnas 
uppfattning om kostnaden för informationen stämmer överens med denna modell.   
 
För att bredda kunskapsområdet inom ämnesvalet såg vi det som nödvändigt att 
inkludera tidigare studier som gjorts med liknande problemformuleringar. Med hjälp av 
dessa kunde vi få ökad förståelse för det valda problemområdet samt med deras 
slutsatser jämföra resultaten och reflektera över eventuella skillnader. Vi kunde även få 
en uppfattning om luckor som fanns inom området och bygga en forskningsstrategi som 
inte innefattade brister som vi upplevde i dessa tidigare studier. Exempelvis ville vi 
undersöka problemet med en bredare bas och inte inriktat mot en specifik bransch samt 
få en tydlig koppling mellan företagaren och deras aktuella redovisningskonsult. En 
kortfattad genomgång av dessa tidigare studier utförs i ett eget delkapitel i den 
teorietiska referensramen. Vi valde att disponera kapitlet på detta sätt för att göra en 
tydlig avskiljning mellan de teorier som erhållits från kurslitteratur och liknande källor 
och de teorier samt slutsatser som tidigare studier bidragit med. En anledning till detta 
är att vi förhåller oss mer kritiska mot de uppsatser som behandlat området i jämförelse 
med de författare och forskare som skrivit litteratur och avhandlingar inom området. 
Vidare anser vi att den teoretiska referensramen, i och med detta, upplevs mer 
strukturerad och genomtänkt.  
 
Teorierna som behandlar årsredovisnings- och bokföringslagen samt ekonomistyrning 
ser vi som rena bidrag till ökad förståelse om problemområdet. Deras hållbarhet blir 
därav inte behandlad gentemot den sociala verklighet som vi i denna studie har 
undersökt. De teorier som vi ämnar bedöma hållbarheten på är av mindre allmän natur. 
Kommunikation, motivation, informationsvärde samt teorier riktade mot småföretagares 
användning och nytta av ekonomisk information kommer behandlas.  
 
2.3.3 Källkritik 
I och med att data och information som tillhandahålls genom sekundära källor kan vara 
vinklad och missvisande har vi, i den mån möjligt, förhållit oss kritiska mot dessa. Vi 
kommer därav, i detta delkapitel, ge läsaren en förståelse för vår bedömning av 
ovanstående källors trovärdighet. 
 
Den litteratur som vi i denna studie har använt oss av är i huvudsak publicerade under 
2000 – talet, vilket gör att vi har uppfattat deras material som aktuellt. I och med att 
redovisningsområdet ständigt utvecklas och förändras såg vi att det är viktigt att bygga 
studien på aktuella teorier. Vi är medvetna om att Mårtenssons (1983) och Shannon & 
Weavers (1959) teorier inte nödvändigtvis faller under detta kriterium. Beträffande 
Mårtensson (1983) var vi dock nyfikna på att se om det skett någon tydlig utveckling 
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när det gäller småföretagarnas uppfattning om extern redovisning. Shannon & Weavers 
(1959) teori om den grundläggande kommunikationsmodellen kan vidare upplevas 
förlegad. Vi ville dock använda oss av originalmodellen i denna studie för att undvika 
ytterligare vinklingar av modellen då det har gjorts vidareutvecklingar på den av andra 
forskare. De källor som använts för att bygga teoriavsnittet årsredovisnings- och 
bokföringslagen anser vi vara väldigt pålitliga då de är baserade på en lagtext. Öhrlings, 
som har sammanställt information om dessa lagar i två böcker besitter även hög 
kompetens inom området och kan inte omformulera och ta in egna tolkningar till någon 
större utsträckning i och med att det handlar om olika lagtexter. Därav anser vi dessa 
källor som väldigt pålitliga.  
 
Doktorsavhandlingen, av Bergström & Lumsden (1993), som vi använt oss av är en 
omfattande studie om ekonomisystem i mindre företag. Denna doktorsavhandling är 
förvisso från 1993, men dess omfattning och det faktum att en avhandling ses som en 
vetenskaplig artikel gör att vi anser att dess innehåll är väl granskat. Vidare är det 
intressant för oss, då våra studier behandlar liknande områden, att undersöka om vi kan 
finna skillnader i undersökningar och resultat. Både företagarnas – och 
redovisningskonsulternas uppfattningar kan ha förändrats sedan 1993.  
 
Vi har i samband med genomförandet av studien studerat tidigare forskning och studier 
i området, dels för att öka vår kunskap i ämnesområdet och dels för att jämföra och 
reflektera över eventuella skillnader i resultat och slutsatser. Vi har dock varit noga med 
att tydligt göra en avskiljning mellan de teorier vi erhålligt i området och de uppsatser vi 
granskat. Anledningen till detta är att vi ställer oss mer kritiska mot uppsatser som 
behandlat ämnesområdet än den litteratur och avhandlingar som skrivits av författare 
och forskare i området. Vi förutsätter, till exempel, att de doktorander som skrivit den 
avhandling vi refererar till i uppsatsen har längre och en mer gedigen erfarenhet av 
forskning, än vad studenter har. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel följer en genomgång av den teoretiska referensram som berör denna 
studie. Detta omfattar publicerade teorier inom ämnesområdet samt tidigare studier 
som anses relevant utifrån den angivna frågeställningen.   
 
3.1 Teoridisposition 

Vi kommer här att ge läsaren en förberedande överblick av de teorier som är centrala för 
denna studie samt deras relation till studiens syfte. Nedanstående modell avser till att 
göra vår teoretiska referensram mer överskådlig för läsaren.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Studiens teorier och lagstiftning  

Teorierna i detta delkapitel är utvalda från dels kurslitteratur och andra teoriböcker men 
även från en doktorsavhandling skriven vid Tekniska högskolan i Luleå. 
 

3.2.1 Årsredovisnings- och bokföringslagen 
Genom företagens redovisning kan verksamheternas externa intressenter förses med 
ekonomisk information. Den kan även användas som beslutsunderlag internt inom 
verksamheten och därigenom utgöra en del i företagets styrning. För att dessa aspekter 
skall vara möjliga har lagar framställts beträffande vilken samt på vilket sätt 
information skall presenteras. (Thomasson et al, 2008, s. 15, 19) För att läsaren ska få 
en uppfattning om de regler som gäller, presenterar vi nedan den lagstiftning som råder i 
området. 
 
År 1996 började banker och försäkringsbolag att tillämpa Årsredovisningslagen (ÅRL) 
och nästkommande år gjorde även aktiebolag och en del handelsbolag detta. (Öhrlings, 
PWHC, 2007a, s. 9) Idag skall ÅRL tillämpas av företag inom kategorierna; aktiebolag, 
ekonomiska föreningar, handelsbolag med delägare som är juridiska personer, samt 
vissa grupperingar, kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsbolag och stiftelser. 
Den skall även tillämpas av företag som under vardera av de senaste två räkenskapsåren 
uppfyllt mer än ett av följande kriterier; mer än 50 anställda i genomsnitt, mer än 25 
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miljoner i balansomslutning eller mer än 50 miljoner i nettoomsättning. Liknande 
förhållanden gäller enligt lagen även för moderföretag i en koncern.  (ÅRL, SFS 1995: 
1554)  
 
År 2000 trädde Bokföringslagen (BFL) i kraft, vilket medförde att 
bokföringsskyldigheten övergick till att bli tvingande för många företag. (Öhrlings, 
PWHC, 2007b, s. 7) Enligt Bokföringslagen är alla juridiska personer 
bokföringsskyldiga, med undantag för bland annat ideella föreningar, registrerade 
trossamfund, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar, förutsatt att deras tillgångar inte 
överstiger ett värde på en och en halv miljon kronor. Även en fysisk person är 
bokföringsskyldig enligt denna lag då denne bedriver näringsverksamhet. (BFL, SFS 
1999: 1078)  
 
De företag som är bokföringsskyldiga men som inte behöver upprätta en årsredovisning 
skall avsluta företagets räkenskaper med ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. 
Dessa avslut regleras i Bokföringslagen. (Öhrlings, PWHC, 2007a, s. 7, 9) Enligt BFL 
innebär bokföringsskyldigheten att företag skall bokföra alla affärshändelser löpande 
under räkenskapsåret. Det skall även finnas verifikationer till dessa bokföringsposter 
såsom kvitton och fakturor, vilka skall lagras under en specifik tid. Denna löpande 
bokföring skall, genom en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut, 
avslutas för samtliga räkenskapsår. (Öhrlings, PWHC, 2007b, s. 15) Vilken av dessa ett 
företag skall upprätta beror på det specifika företagets storlek, men oavsett utgör 
grunden i årsredovisning och årsbokslut en resultat- och balansräkning. Genom dessa 
kan företaget och även deras intressenter fastställa vissa aspekter beträffande företagets 
ekonomiska situation. Informationen i resultaträkningen visar hur det gått för företaget 
under den gångna räkenskapsperioden samt även vad detta resultat kan bero på, medan 
informationen i balansräkningen kan visa företagets ekonomiska ställning på 
bokslutsdagen. Ytterligare information finns i företagens årsredovisning men 
dimensionen av den beror på företagets storlek. Denna information består av 
förklaringar och förtydliganden av olika poster i årsredovisningen som presenteras i 
såkallade noter. (Thomasson et al, 2008, s. 20)  
 
Alla situationer finns inte reglerade i dessa lagar och företagen skall i dessa fall tillämpa 
såkallad god redovisningssed som idag utvecklas på Bokföringsnämndens ansvar. Detta 
innefattar befintlig praxis samt uttalanden om denna praxis från experter inom 
redovisningsområdet. (Thomasson et al, 2008, s. 104 – 105) Rättvisade bild är ett annat 
begrepp som tas upp i ÅRL och innebär att ett företags årsredovisning skall upprättas 
som en helhet och framställa företagets ställning och resultat med en rättvis bild. (ÅRL, 
SFS 1995: 1554)  
 
3.2.2 Ekonomistyrning 
Årsredovisningen är en viktig kontrollpunkt för företagsledningen, men tyvärr så nyttjas 
den inte ofta för detta ändamål inom små företag. Genom att analysera årsredovisningen 
kan företagsledningen få en övergripande bild av viktiga aspekter beträffande 
verksamhetens ekonomi. Bland annat kan frågor angående företagets lönsamhet, 
soliditet, likviditet samt kassaflöde besvaras med hjälp av en räkenskapsanalys. 
(Hansson et al, 2007, s. 11 – 12) Genom denna kan företagets styrkor och svagheter 
mätas beträffande ovanstående frågor med hjälp av olika mätvärden. (Hansson et al, 
2007, s. 24) Kärnan i själva räkenskapsanalysen består av att analysera balans- och 
resultaträkningar och beroende på vad som skall undersökas används uppgifter av olika 
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art, exempelvis används uppgifter om resultatet för att bedöma företagets lönsamhet. 
(Hansson et al, 2007, s. 23) 
 
För att öka förståelsen för analysen av balans- och resultaträkning följer en genomgång 
av fördelarna med att analysera företagets lönsamhet, soliditet och likviditet samt även 
verksamhetens kassaflöde.  
 
Analys av lönsamhet 
Genom att ställa ett företags resultat i relation till något annat kan företagets lönsamhet 
beräknas och en bedömning göras beträffande om företagets eventuella vinst är 
tillfredsställande. (Hansson et al, 2007, s. 101)  
 
Företagets resultat kan ställas i relation till deras omsättning och därigenom kan bland 
annat företagets omsättningstillväxt beräknas. Detta mått visar till vilken utsträckning 
som verksamheten växt i storlek under det gångna verksamhetsåret. (Hansson et al, 
2007, s. 101 – 103) Lönsamheten kan även ställas i relation till företagets kapital för att 
få fram räntabilitet för totalt kapital och tillgångarnas omsättningshastighet. En 
bedömning kan i och med detta göras beträffande om verksamheten ger en förräntning 
på disponerade tillgångar som kan anses acceptabel. Med andra ord går det att beräkna 
hur effektivt företaget använder sina tillgångar. (Hansson et al, 2007, s. 118 – 120) För 
framför allt tjänsteföretag kan det vara användbart att analysera företagets lönsamhet i 
relation till personal. Genom att använda antalet anställda (genomsnittligt 
heltidsanställda under året) och personalkostnader (löner, sociala avgifter och 
personalförmåner) kan ett antal nyckeltal genereras. (Hansson et al, 2007, s. 135 – 136) 
 
Analys av soliditet 
Redan i planeringsstadiet bör företagsledningen ha företagets soliditet i beaktning 
beträffande beslut om exempelvis investeringar och finansiering. Detta eftersom företag 
som är skuldsatta till för hög grad inte endast kan få problem med ytterligare lån och 
krediter, men även löper högre risk vid konjunkturnedgångar och branschkriser. I och 
med att företag med hög upplåning betalar en större andel räntor och amorteringar samt 
då de inte har samma möjligheter till ytterligare upplåning kan stora problem uppstå. 
(Hansson et al, 2007, s. 145)  
 
Analys av likviditet 
Alla företag måste göra en övervägning beträffande hur mycket medel de bör ha i 
kassan. Detta då det dels är olönsamt att ha för stor kassa eftersom utdelningen på 
kapitalet blir låg och dels då en för liten kassa kan skapa plötsliga betalningssvårigheter. 
Till dessa medel räknas först och främst kontanter som finns i kassan samt saldon hos 
banken. Finansiella placeringar är även medel som bör räknas med, förutsatt att dessa 
snabbt kan omvandlas till likvida medel. (Hansson et al, 2007, s. 171 – 172)  
 
En indelning har gjorts mellan olika likviditetsanalyser, närmare sagt finns det såkallad 
dynamisk och statisk likviditetsanalys. Genom att göra en likviditetsbudget, som visar 
strömmar av in- och utbetalningar under en given period, kan företaget få bra koll på 
företagets betalningsberedskap. Att sedan grunda beslut på denna likviditetsbudget 
klassas som en dynamisk likviditetsanalys då denna visar likviditeten under flera 
perioder under året. En statisk likviditetsanalys baserar istället bedömningar på 
likviditeten vid ett litet antal tillfällen, i synnerhet vid årsbokslut. (Hansson et al, 2007, 
s. 172 – 173) 
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Analys av kassaflöde 
Med hjälp av en kassaflödesanalys kan verksamhetens in- och utbetalningar 
sammanställas och besvara en del frågor som uppgifter av ovanstående art inte kan 
besvara. Analysen syftar till att fastställa om företagets ekonomiska situation är 
tillfredsställande eller inte genom att exempelvis ta fram nyckeltal såsom 
självfinansieringsgrad. Detta är en beräkning gällande företagets förmåga att växa på 
egen hand, utan lån från bank och ägare. (Hansson et al, 2007: 189, 198)  
 
3.2.3 Kommunikationsteori 
I boken The mathematical theory of communication beskriver Shannon & Weaver ett 
kommunikationssystem och dess problem. I sin grundläggande kommunikationsmodell 
redogör dem för hur informationskällan sänder ett meddelande till en mottagare. 
(Shannon & Weaver, 1959, s. 98)  
 
Modellens utformning finns illustrerad i nedanstående figur (Figur 1). Meddelandet, 
som utgår från informationskällan, kan bestå av till exempel en bild eller ha en språklig 
utformning. Sändaren omvandlar i sin tur meddelandet till en signal som skickas till 
mottagaren via en kommunikationskanal. På vägen till mottagaren förvrängs signalen av 
ett brus. Bruset kan till exempel bestå av illa valda ord eller en persons tonläge. 
Shannon & Weaver menar att lösningen på detta brus är att förbättra och förstärka 
signalen för att det sända meddelandet ska överensstämma bättre med det mottagna. 
Förbättringarna kan bland annat bestå av att formulerar sig bättre i ord och text samt 
genom att välja kommunikationsmedier med omsorg. (Shannon & Weaver, 1959, s. 98) 

Hur information förmedlas har stor betydelse och undersökningar har visat på att 
muntlig information har fördelar gentemot skriftlig (Bergström & Lumsden, 1993, s. 
246 – 247). Av denna anledning är det intressant for oss att studera hur småföretagaren 
och redovisningskonsulten i denna studie kommunicerar med varandra för att skönja om 
denna teori stämmer. Förmedlingen av information är viktigt att ta i beaktning i 
dialogen mellan redovisningskonsulten och klienten för att undanröja hinder som kan 
försvåra rådgivning och service. Hindren kan vara kommunikativa, skillnader i till 
exempel språk, psykologiska, dåliga erfarenheter av extern hjälp, eller vara av 
ekonomisk eller geografisk natur. Bergströms och Lumsdens studie visar att det finns 
ett missnöje från företagarens sida med redovisningskonsultens insatser. Många gånger 
är kommunikationen mellan företaget och redovisningskonsulten bristfällig, rapporterna 
är standardiserade och erhålls först efter betydande tid. Eftersom företagarna i vissa fall 

Figur 1. Grundläggande kommunikationsmodell 
  Källa: Shannon & Weaver, 1959, s. 98 
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har bristande kunskaper om hur de olika delarna av verksamheten påverkar företagets 
resultat, efterfrågade de mer användbara rapporter. En förutsättning för att utveckla ett 
företags ekonomisystem är att redovisningskonsulten och företagaren har en god 
kommunikation. Detta eftersom det krävs en del kontakt mellan dem båda för att 
företagsledaren ska ha möjlighet att få kunskap och förstå innehållet i 
redovisningsinformationen. (Bergström & Lumsden, 1993, s. 246 – 247) 
 
3.2.4 Motivationsteori 
Enligt Ahl var nationalekonomins teori om den rationella beslutsfattaren en av de första 
teorierna om människor och motivation inom samhällsvetenskapen. Teorin, av Adam 
Smith och The Wealth of Nations, menar att människor handlar logiskt och i 
egenintresse och väljer det alternativ som ger störst ekonomisk vinst för henne själv. 
Enligt teorin krävs endast ett erbjudande bestående av pengar, eller något annat 
värderbart som personen inte kan erhålla från annat håll, för att kunna motivera denne. 
Teorin fick dock hård kritik av bland annat en nobelprisvinnare som menade att det 
krävdes vissa kriterier för att teorin skulle stämma. Bland annat att personen har tillgång 
till all information, att beslut alltid kan fattas och att konsekvenserna av beslutet kan 
förutses. Simon kom själv att lansera en egen teori, bounded rationality, som innebar att 
beslut fattas med hjälp av tumregler utan att ha undersökt alla tänkbara alternativ. (Ahl, 
2004, s. 24 – 25) 
 
Taylor ansåg att arbetsgivare och arbetare skulle vinna på att arbetsmoment studerades 
vetenskapligt, moment för moment. I studien, Principals of Scientific Management, 
försågs arbetarna med rätt verktyg, utbildning och optimalt fördelade arbetsuppgifter, 
och då arbetet var färdigt utdelades en belöning. Detta gjorde att arbetarna 
specialiserades på sitt område och ansvaret för arbetets organisering flyttades från 
arbetarna till arbetsledarna. Vidare ökade produktiviteten, löner och vinster, medan 
arbetstiden minskade. Liksom i Smiths fall, var det även här parternas sökande efter 
lycka i form av pengar, som motiverade dem att delta i studien. Denna teori stötte även 
den på kritik då forskare från Harvard, som genom omfattande undersökningar, kom 
fram till att det fanns andra faktorer än ekonomiska som motiverade arbetarna. Sociala 
normer och lojalitet till arbetskamraterna ansågs mer betydelsefullt än kortsiktiga 
förtjänstmöjligheter. (Ahl, 2004, s. 26 – 27)  
 
3.2.5 Informationsvärde 
Gröjer tar upp en teori beträffande extern redovisning som en vanlig 
informationsprocess bestående av fyra steg; 

Kvantitativ data tenderar att vara billigare än kvalitativ beträffande lagring, bearbetning 
samt distribution och har därav blivit vanliga att använda i jämförelse. Detta, 
tillsammans med de höga kostnaderna som hör till att hantera informationssystem, har 
gjort att det till stor del är de ekonomiska begränsningarna som avgör informationens 
innehåll. (Gröjer, 2002, s. 28) I och med detta har det, enligt Gröjer (2002, s. 28 - 29) 

Figur 2. Informationsprocessens fyra steg. Källa: Gröjer, 2002, s. 27 – 28 
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uppstått ett samband mellan informationens värde och dess kostnad, vilket demonstreras 
av följande modell;   
 

Vid en granskning av modellen går det, av den heldragna linjen, att dra slutsatsen att 
informationsvärdet vid en låg nivå informationsmäng ökar som mest, för att senare avta 
mer och mer desto mer information som erhålls. Då informationsmängden ökar blir 
även informationskostnaderna (den streckade linjen) högre, detta eftersom denna 
information anses vara mer svåråtkomlig och därav dyrare att ta fram. Efter att 
kostnaden för informationen ökat till en viss grad upplevs inte längre informationen 
vara värd kostnaden och den heldragna linjen byter riktning. (Gröjer, 2002: 28 – 29) För 
vår del blir det intressant att urskilja var i modellen våra respondenter befinner sig och 
därmed kunna utläsa om det finns en jämvikt i kostnad och informationsvärde i den 
sociala verklighet som vi studerat.  
 
3.2.6 Redovisning och ekonomisk information i små företag 
Ekonomiska rapporter om ett företags verksamhet avsedda för externa intressenter 
definieras som extern redovisning. Denna fyller enligt Gröjer en del olika syften, 
exempelvis kan den öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer då den i 
idealfallet ska vara tillräckligt bra för att andra parter skall kunna ingå affärer med 
företaget utan att bli vilseledda. I och med detta utgör extern redovisning betydande 
information för bland annat lån- och kreditgivare, aktieägare, skattemyndigheter och 
anställda. Andra avseenden som ger ett behov av extern redovisning är exempelvis för 
att bedöma existensberättigande samt av beskattningsskäl. (Gröjer, 2002, s. 17 – 18, 20 
– 21)  
 
Nyttan av redovisningsinformation för företaget är bland annat att den kan användas 
som ett styrsystem då informationen kan vara betydelsefull vid beslutsfattande. (Gröjer, 
2002, s. 22) Beträffande småföretagens redovisning anser Mårtensson att företagens 
redovisning endast upprättas med syftet att tillfredsställa externa intressenter. I och med 
detta är det inte heller troligt att småföretagen använder ekonomisk information som 
stöd i sitt beslutsfattande. (Mårtensson, 1983, s. 3 – 4). Vår empiriska undersökning 

V
Ä

R
D

E 
/ K

O
ST

N
A

D
 

	  

INFORMATIONSMÄNGD 
	  

Informations- 
värde 

Informations- 
kostnad 

Figur 3. Sambandet mellan informationsvärde och informationskostnad  
 Källa: Gröjer, 2002, s. 29 
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kommer att visa om så även är fallet bland våra respondenter. Mårtensson menar vidare 
att även bristande kunskaper inom små företag kan resultera i att informationen inte 
nyttjas på bästa sätt och att företagen istället fattar beslut grundade på dennes 
erfarenheter och intuition. Då sannolikheten för att små företag upprättar kompletta 
system för den ekonomiska rapporteringen är låg är det vanligt att dessa istället anlitar 
externa redovisningskonsulter för delar av redovisningsarbetet. (Mårtensson, 1983, s. 3 
– 4)  
 
Bergström och Lumsden har i sin studie om små företags användning och nytta av 
redovisningsinformation kommit fram till att fler företagsledare använder informationen 
som en bekräftelse av företagets resultat, istället för att använda den som ett hjälpmedel 
för styrning av verksamheten. Merparten av företagsledarna i studien ansåg att 
resultatrapporten var till störst nytta, medan andra upplevde att syftet med 
redovisningen var att den skulle ge information om företagets resultat. Endast en 
femtedel ansåg att redovisningens främsta ändamål var att kunna användas vid 
planering av budgetar och kalkyler. I en sammanfattning av studien kom författarna 
dock fram till att redovisningen utvecklas och att den används mer aktivt över tiden 
(Bergstöm & Lumsden, 1993, s. 22 – 23, 124). Det resultat Bergström och Lumsden 
kom fram till blir tänkvärt för oss när vi ska intervjua småföretagare, då vi bland annat 
kommer att ta reda på hur de använder redovisningsinformationen samt om detta 
förändrats över tiden. 
 
Att redovisningen inte utförs internt i företaget beror inte nödvändigtvis på att intresset 
för ekonomisk information inte finns inom företaget. Problemet ligger i att 
redovisningssystemen som används inte är situationsanpassade samt att 
redovisningsdata har blivit standardiserad. Då kompetensen inom ekonomiska ämnen 
och redovisningsproblem i småföretag ofta är begränsad har det skett en utbredning av 
standardiserade kontoplaner för att externredovisningen skall bli tillfredsställande. Dock 
har detta inneburit att den som inte är utbildad inom området tappar intresse för 
redovisningssystemet då de kanske inte förstår det samt då det inte uppfyller företagets 
behov i samma utsträckning som ett situationsanpassat sådant. Motivationen från 
företagarens sida att nyttja redovisningssystemet minskar därav och det är sannolikt att 
denne istället utvecklar egna informationssystem parallellt med redovisningssystemet, 
för att kunna ta fram användbar ekonomisk information. En förutsättning för att komma 
ur denna onda cirkel är att småföretagen utvecklar sina kunskaper om ekonomisystem. I 
och med detta kan företagen bygga upp system som är anpassade till den egna 
verksamheten och kanske även utföra själva redovisningen internt. (Mårtensson, 1983, 
s. 46 – 48) 
 
Då vi i vår studie ämnar ta reda på om småföretagarna anser att värdet av 
redovisningsinformationen täcker kostnaden för den, blev Marroitt & Marriotts (2000) 
teori intressant för oss. Enligt Marriott & Marriott utgör småföretagarnas bristfälliga 
finansiella medvetenhet ett stort problem. Konsekvensen blir att de inte anser att 
redovisningsinformationen ger valuta för pengarna. Det åligger därmed 
redovisningskonsulterna att upplysa småföretagarna om informationens värde och att 
möta klienterna på deras kunskapsnivå. Om klienterna lär sig förstå 
redovisningsinformationen kommer de även att förstå värdet som informationen äger, 
vilket i sin tur gör dem villiga att betala för den. Marriott & Marriott la i sin studie 
märke till att ju mindre finansiell medvetenhet ett företags ägare besitter ju mer tycker 
de om grafiska presentationer av data och mindre företag såg gärna att 
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redovisningskonsulten presenterade nyckeltal tillsammans med en beskrivning av 
innebörden av dem. (Marriott & Marriott, 2000, s. 486)	  
 
Bergström och Lumsden har i sin doktorsavhandling berört detta problem och de menar 
att utformningen av ekonomisystem bör anpassas till hur företagsledarna vill använda 
systemen. En del företagsledare prefererar att kunna välja den redovisningsinformation 
denne behöver, som i en databank. Men med ett sådant system blir det viktigt att kunna 
skapa egna rapporter vilket gör att redovisningskonsulten sannolikt försätts i en 
underordnad roll. För andra företagsledare är det viktigt att kunna välja ut information 
som användaren kan ha nytta av och sedan utifrån den informationen skapa rapporter. 
Detta kräver en god dialog mellan redovisningskonsulter och företagsledare för att de 
ska kunna förstår varandra och ömsesidigt kunna utbyta information. Resultatet av ett 
sådant arbetssätt är att rapporterna då kan anpassas till företagsledarens kunskapsnivå 
och att de officiella ekonomisystemen kan utvecklas och aktualiteten öka. I slutändan 
leder detta till att företagsledarnas ekonomiska kunskaper utvecklas, vilket är en 
förutsättning för att informationen ska komma till användning i företagen. (Bergström 
& Lumsden, 1993, s. 245 – 246)  

Ett dilemma för redovisningskonsulter är att om dem förmedlar för mycket kunskap till 
företagaren finns möjligheten att denne väljer att utföra ekonomiarbetet på egen hand. 
Företagaren kan ha intresse av att ekonomisystemet hanteras internt och att det alltid 
finns åtkomligt för denne. En lösning på detta är att redovisningskonsulten åker ut till 
företagen och genomför arbetet på plats istället för att underlagen skickas till konsulten. 
Att detta inte är vanligare beror på att det tidigare inte var ekonomiskt försvarbart att 
låta företagen använda samma datorsystem. Idag går det däremot att köpa välutvecklade 
redovisningsprogram till en låg kostnad. Nackdelen med att låta redovisningskonsulten 
uppsöka företagen kan vara att resekostnaderna för denne ökar, dock bedömer 
Bergström och Lumsden att fördelarna överväger nackdelarna. Den främsta fördelen är 
att programmet hela tiden finns tillgängligt för företagsledaren, vilket är en förutsättning 
för att kunna bruka systemet. En annan fördel är att kommunikationen mellan 
redovisningskonsulten och företagsledaren underlättas då språket i rapporterna kan 
skrivas på så sätt att företagsledare lättare kan förstå den. Vidare kan en ökad förståelse 
och användning av ekonomisk information leda till att företagsledaren lättare godtar den 
kostnad det innebär att anlita en konsult. (Bergström & Lumsden, 1993, s. 147) 
 
3.3 Tidigare studier 

I följande delkapitel får läsaren en kortfattad genomgång av studier som genomförts 
med likartade syften som denna. Genom dessa får vi förutsättningar att, i vår analys, 
bland annat reflektera över eventuella skillnader i respondenternas inställningar och 
uppfattningar. Rubrikerna i detta delkapitel är de titlar som dessa uppsatser besitter.  
 
3.3.1 Kommunikation av redovisningsinformation från redovisnings-

konsult till småföretag 
Degerman & Marklund utförde en studie inom Institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som berör informationsproblemet. 
Mer ingående utgör deras problem hur redovisningsinformation kan presenteras på 
sådant vis att småföretagaren förstår samt kan använda denna. Studien begränsar sig till 
Skellefteåregionen där intervjuer skett med tre småföretag och deras 
redovisningskonsult. Resultatet av studien visar att vikt bör läggas på att anpassa den 
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ekonomiska informationen till småföretagarens behov och kunskapsnivå. (Degerman & 
Marklund, 2008) Detta anser vi kan vara intressant för vår studie då vi kan urskilja om 
våra respondenter erhåller ekonomisk information som är anpassad till deras behov och 
kunskapsnivå.   
 
3.3.2 Tjäna pengar från skrivbordet! 
Edlund & Wallgren har studerat problematiken med att förmedla 
redovisningsinformation från konsult till företagare på ett effektivt sätt. Denna studie är 
begränsad till Umeåregionen och en specifik bransch, nämligen åkeribranschen. Studien 
utgår från konsulternas perspektiv och därav har fem konsulter intervjuats och endast tre 
företagare. Resultatet av studien visade att det är viktigt att konsulten agerar 
pedagogiskt gentemot företagaren samt att informationen paketeras på rätt sätt. (Edlund 
& Wallgren, 2007) Detta såg vi som ett intressant resultat då Bergström & Lumsden 
(1993) nämner det dilemma som kan uppstå om konsulterna agerar pedagogiskt. Vi ville 
därav undersöka denna fråga och se om samma slutsats kunde dras beträffande våra 
respondenter.  
 
3.3.3 Mindre aktiebolags användning av årsredovisningen 
En studie, genomförd av Agrotis & Hildingsson vid Handelshögskolan i Kalmar, 
syftade till att studera, beskriva och analysera hur mindre aktiebolag ser på arbetet med 
årsredovisningen. Studien avgränsades till aktiebolag verksamma i Kalmar kommun 
och bygger på en kvalitativ metod av en abduktiv ansats. Den slutsats som författarna 
kunde dra i studien var att företagens sätt att se på och använda sig av informationen 
påverkas av faktorer såsom kunskap, resurser, tid och framgångssträvan. Det visade sig 
även att studiens respondenter hade utrymme för förbättringar vad gäller användandet 
av årsredovisningen och dess information. (Agrotis & Hildingsson, 2007) I och med att 
vi ämnar undersöka små företags användning av redovisningsinformation såg vi denna 
studie som ett bidrag till vår teoretiska referensram. Vi fann det intressant att se om våra 
respondenter även de har utrymme för förbättringar, men då beträffande all ekonomisk 
information som de erhåller från sin redovisningskonsult, inte enbart årsredovisningen.  
 
3.3.4 Redovisningens användare och användning  
Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har Kviberg et al, genomfört en 
studie vars syfte utgjordes av att skapa förståelse för vilka intressenter småföretagen ser 
som huvudanvändare av externredovisningen. Vidare ville författarna undersöka om 
småföretagens syn på huvudanvändarna skiljer sig från vad studier och litteratur säger. 
Studiens empiri bygger på intervjuer med 36 småföretag, varav hälften inom 
byggbranschen och resterande utgjorde tjänsteföretag. Samtliga företag var verksamma 
inom Jönköpings län. Det som författarna kom fram till i denna studie var att de allra 
minsta företagen tenderade att se extern redovisning som ett nödvändigt ont, vilket 
kunde tänkas bero på bristande kunskap hos företagen. Dock så framgick det att när 
antalet anställda och antalet ägare ökade inom företagen så tenderade även betydelsen 
av extern redovisning även den att öka. De främsta huvudanvändarna av informationen 
såg småföretagen dock som ägare/styrelse/VD, banken och skattemyndigheten. 
(Kviberg et al, 2007) Denna studie intresserade oss då deras resultat instämmer med vad 
Mårtensson (1983) och Hansson et al. (2007) uttryck i litteraturen i den mening att 
extern redovisning ses som ett nödvändigt ont. I och med detta ville vi se om även vår 
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studie kommer fram till samma resultat samt om samma samband föreligger beträffande 
storleken på företagen.  
 
3.3.5 Redovisning i småföretag – tvång eller verktyg?  
En C – uppsats, skriven av Ohlsson et al. på Ekonomihögskolan vid Växsjö Universitet, 
syftade till att beskriva och förklara hur småföretagare använder 
redovisningsinformation samt hur redovisningsarbetet är organiserat. Studien är 
avgränsad till småföretag vars ägare kan ta beslut utan påverkan från utomstående och 
som personligen leder företaget. De småföretag som studien avgränsat sig till har vidare 
inte fler än fem anställda. Utifrån dessa kriterier har författarna intervjuat sex olika 
företag inom olika branscher. Resultatet av studien visar att samtliga respondenter 
använder redovisningsinformationen som ett verktyg och till företagsstyrning. Det 
framgick även att det fanns ett samband mellan företagets ålder och framtagandet av 
unika rapporter. (Ohlsson et al, 2007) Vårt intresse för denna studie utgår från samma 
aspekter som den föregående studien, då vi vill undersöka om de småföretagare som vi 
intervjuat använder sig av ekonomisk information vid ekonomistyrning. Resultatet som 
Ohlsson et al. kom fram till väckte vårt intresse då den säger emot Mårtensson (1983) 
och Hansson et al. (2007) i litteraturen.  
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel kommer läsaren få en inblick i de ställningstaganden som gjorts för 
insamlingen av denna studies empiri. Vårt val av intervjuprocess, urval av 
respondenter, studiens access och forskningsetik kommer att behandlas. Läsaren 
kommer även att få förståelse för genomförda intervjuer, eventuellt bortfall samt hur 
databearbetningen har gått till. Avslutningsvis kommer våra kritiska ställningstaganden 
att presenteras i kapitlets källkritik.    
	  
4.1 Val av intervjumetod 

Då vi i vår studie vill få en djupare förståelse för kommunikationsproblemet som kan 
uppstå mellan redovisningskonsulter och deras klienter beträffande den ekonomiska 
informationen, anser vi att det är viktigt att våra intervjupersoner har möjligheten att 
formulera sina egna svar. Det är även viktigt att kunna begränsa intervjuerna till 
studiens ämnesområde och teorier för att kunna besvara studiens problemformulering. 
Därav anser vi att intervjuerna bör vara semistrukturerade eftersom vi då kan beröra 
relativt specifika områden men ändå ge intervjupersonen stor frihet att på sitt egna sätt 
besvara våra frågor (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Tack vare intervjumanualer kan vi 
se till att samma områden har behandlats hos samtliga respondenter, men vi är trots det 
inte låsta till specifika frågor. Följdfrågor kan nämligen ställas, förutsatt att vi anknyter 
till något som intervjupersonen tidigare sagt. (Bryman & Bell, 2005, s. 363) Det hade 
inte varit möjligt att i samma utsträckning begränsa intervjuerna om vi istället hade 
använt oss av ostrukturerade intervjuer då respondenten då hade fått svara och associera 
fritt på de frågor som ställs. Denna typ av intervju har nämligen mer karaktären av ett 
samtal än en intervju. (Bryman & Bell, 2005, s. 362 – 363) Vidare har vi valt att 
genomföra intervjuerna på plats hos företagen bland annat för att intervjuerna då blir 
mer personliga samt att vi på så sätt kunde få inblick i de olika respondenternas 
arbetssituation. (Bryman & Bell, 2005, s. 140 – 141) Vi anser även att respondenterna 
kan känna sig tryggare och mer bekväm om de intervjuas i sin egen miljö istället för om 
vi hade ordnat annan lokal. Det hade även varit svårare att få dem att ställa upp då det 
hade krävt att dem lämnat verksamheten. En av respondenterna önskade dock att bli 
intervjuad utanför den egna verksamheten då det passade denne bäst.    
 
4.2 Forskningsetik 

Vid forskning är det viktigt att göra etiska överväganden. I denna studie har vi utgått 
ifrån Bryman & Bells (2005, s. 557) etiska frågeställningar. Beträffande 
informationskravet så har vi informerat intervjupersonerna om syftet med studien samt 
att själva intervjuerna kunde ta upp till 45 minuter. Denna tidsgräns ansåg vi vara rimlig 
då vi fick möjligheten att gå in på djupet på intressanta områden med hjälp av 
följdfrågor. Vidare upplevde vi inte tiden som för lång för att intervjupersonerna skulle 
ha tid att medverka. I och med att vi tog telefonkontakt med respondenterna och frågade 
dessa om de var villiga att ställa upp på intervju för studien anser vi även att 
samtyckeskravet är uppfyllt. Det blev inte så att vi förklarade för respondenterna att de 
kunde dra sig ur om de velat, men detta upplevde vi att de hade gjort om de så velat. 
Detta eftersom flertalet av respondenterna bad om våra kontaktuppgifter utifall 
någonting skulle hindra deras möjlighet att medverka. Beträffande konfidentialitets- och 
anonymitetskravet har vi informerat intervjupersonerna om att deras deltagande är 
anonymt. Vi har vidare varit noggranna med att inte ta med information i vår empiri 
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som med säkerhet skulle kunna kopplas till en viss person. Exempelvis har vi valt att för 
samtliga respondenter använda oss av beteckningen ”hon” eller ”henne” samt inte tagit 
med ålder eller specifik utbildning. Information kopplat till givna respondenter har inte 
heller varit tillgänglig för någon utomstående. Vi har vidare inte för avsikt att använda 
informationen som vi erhållit genom intervjuerna till något annat ändamål än till denna 
studie och därav anser vi att nyttjandekravet även det är uppfyllt. Genom att berätta om 
studiens syfte anser vi att respondenterna fått en rättvis bild av vad studien handlar om. 
Vi har inte heller sagt någonting som hade kunnat förvränga denna bild på något sätt 
och anser därav att vi inte gett respondenterna några falska förespeglingar. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 557) 
	  
4.3 Urval 

Då vi ville få en koppling mellan de småföretagare och deras redovisningskonsulter som 
deltog i studien valde vi att först och främst ta kontakt med ett mindre antal 
småföretagare. När någon av dessa var villig att ställa upp på intervju så bad vi sedan 
denne om kontaktuppgifter till den redovisningskonsult som företaget anlitade. Nästa 
steg blev då att ta kontakt med redovisningskonsulten för att se om även den kunde 
ställa upp på intervju. Vårt mål i studien var att intervjua fyra småföretagare inom olika 
branscher och med olika omfattning samt dessa företags redovisningskonsulter. Vi ville 
vidare även att de konsulter som intervjuades inte skulle vara anställda hos samma 
redovisningsbyrå samt att dessa byråer var av olika storlek. I och med dessa aspekter 
gjorde vi först ett så kallat problemorienterat urval, då vi tog kontakt med företag som 
kunde relateras till det problem vi ämnade undersöka. Vidare, då vi tog kontakt med 
dessa företags redovisningskonsulter, gjorde vi ett rekommendationsurval i och med att 
vi lät företagarna föreslå de personer som vi i detta fall skulle kontakta. (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 240) 
 
Med denna utgångspunkt kunde vi, med hjälp av FöretagsFakta (FöretagsFakta, 2010), 
söka företag som passade in i vår studie. Vi sökte inledningsvis småföretagare med upp 
till 49 anställda då vi ville maximera olikheterna beträffande vårt urval. Med andra ord 
så ville vi ha en hög spridning på småföretagens storlek, där vi utgick ifrån kriteriet 
antal anställda. Dock visade det sig att alla vi kontaktade som hade mer än tio anställda 
skötte redovisningen internt genom en ekonomiavdelning eller en ekonomiansvarig. 
Därav valde vi att begränsa sökningen till företag med upp till nio anställda, men trots 
detta önskade vi en viss spridning på antalet anställda. Det var ganska svårt för oss att få 
tag på respondenter, både bland småföretagarna och redovisningskonsulterna. Det tog 
oss två arbetsdagar att finna intervjupersoner som ville ställa upp på intervju, varav efter 
första endast ett företag med tillhörande konsult ställde upp. När vi hade bokat in 
intervju med en företagare och deras konsult valde vi därav att främst kontakta företag 
som inte hade samma antal anställda som den redan inbokade. De företag och konsulter 
som vi kontaktade begränsade vi till Umeå eftersom vi ville utföra personliga intervjuer. 
Bland annat på grund av tidsbrist hade vi inte haft möjligheten till personliga intervjuer 
utanför Umeåregionen. Beträffande önskemålet att inte begränsa oss till specifika 
branscher och verksamheter av samma omfattning hade vi turen att de 
redovisningskonsulter, vars klienter var villiga att ställa upp, tillhörde 
redovisningsbyråer av olika storlek. Dock är undersökningen begränsad i och med att vi 
endast valt att intervjua fyra stycken småföretag. De olika företagen verkade alla inom 
olika branscher, både inom detaljhandeln och inom tjänstesektorn. Vi kan av 
sekretesskäl inte vidare ange vilka exakta verksamhetsområden företagen hade. Detta då 
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vi inte kan vara säkra på vilka övriga klienter som konsulterna vi intervjuat har och inte 
vill avslöja för mycket. 
 
En av småföretagarna som vi kontaktade hade inte tid att ställa upp under den första 
veckan som vi hade avsatt för genomförandet av intervjuer. Dock så skulle det vara 
möjligt under den andra och sista veckan, men på grund av sjukskrivningar uteblev 
respondenten från studien. Då vi redan hade bokat in intervju med dennes 
redovisningskonsult samt då vi såg en risk för ett eventuellt bortfall, valde vi att inte 
avboka en intervju med en företagare som redan tackat ja. Därav valde vi att använda 
denne som backup då hennes konsult inte hade tid att ställa upp. Tidsaspekten gjorde att 
vi inte hade möjlighet att i detta skede leta efter nya respondenter.   
 
Utifrån denna urvalsprocess fick vi ett urval som bestod av fyra småföretagare med två, 
tre, sju samt åtta anställda, samt fyra redovisningskonsulter vars byrå hade en (AB), en 
(enskild firma), sex samt en byrå med 45 – 50 anställda.   
 
4.4 Access 

Huruvida forskaren får tillträde till den sociala miljön som är relevant för dennes 
frågeställning benämns som access. (Bryman & Bell, 2005, s. 336) Vid urvalet av 
respondenter upplevde vi att webbsidan Företagsfakta inte genererade tillfredsställande 
listor på företag som vi efterfrågade för studien. Vid en begränsad sökning till 
aktiebolag i Umeå med noll till nio anställda genererades träffar som inte var relevanta. 
Vi fick exempelvis upp Adecco Sweden AB som första träff och såg då att anledningen 
till att denna och liknande träffar visades kan ha varit att det inte fanns något antal 
anställda angivet för dessa företag. Därav fick vi göra en egen lista utifrån de träffar 
som var relevanta för studien, med andra ord de som hade upp till nio anställda. Efter 
denna process kunde kontakt tas med lämpliga respondenter för att vidare avgöra om de 
anlitade extern redovisningskonsult för den löpande bokföringen samt om de hade 
möjlighet att ställa upp på en intervju. En stor del av de företag som kontaktades skötte 
dock redovisningen internt i företaget, vilket gjorde att sökningen efter lämpliga 
respondenter tog längre tid än vi hade föreställt oss. De företagare som vi ansåg 
lämpliga att intervjua var dock alla positiva till att delta i studien, det enda frågetecknet 
som dök upp här var tidsaspekten för en av respondenterna. Denna var villig att ställa 
upp men hade inte möjlighet att boka in en tid för intervjun med säkerhet i 
inledningsstadiet. Hon uttryckte det dock som att det skulle gå under nästkommande 
vecka och därav valde vi att kontakta hennes redovisningskonsult som då ställde upp på 
intervju. Beträffande de övriga redovisningskonsulterna var det inte lika enkelt att få 
respondenter att ställa upp. I och med att de, under vår datainsamlingsperiod, hade 
mycket att göra tack vare deklarationstider upplevdes en del lite negativa mot att delta. 
Majoriteten av dem ställde trots detta upp då de fått mer information om vad studien 
handlade om samt hur omfattande intervjun skulle vara tidsmässigt. Det var endast en 
av de konsulter som vi kontaktade som inte ansåg sig ha någon möjlighet 
överhuvudtaget.  
 
Accessen beträffande intervjutillfällena upplevde vi som god då respondenterna själva 
fick bestämma när intervjuerna skulle genomföras (inom två veckors tidsram). En annan 
faktor till denna uppfattning var att majoriteten av intervjupersonerna hade avsatt tid för 
oss och upplevdes förberedda för ändamålet. Exempelvis då konferensrum var avsatta 
för intervjun samt personal insatt för att täcka eventuella behov under intervjun. Dock 
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kan konsulterna tänkas varit stressade under intervjun då de tappade tid från 
deklarationsarbetet. Detta kan ha gjort att deras svar blev mer kortfattade än 
företagarnas. En av redovisningskonsulterna fick även frågorna skickade till sig innan 
intervjun ägde rum då hon på grund av sekretess och företagets policy ville vara väl 
förberedd på de frågor som skulle komma.   
 
En annan aspekt som kan tänkas påverkat respondenternas öppenhet är att vi ville 
använda oss av bandspelare för att dokumentera intervjuerna. Enligt Bryman & Bell 
(2005, s. 375) kan användning av bandspelare skapa oro då den intervjuade vet att 
dennes uttalanden kommer att finnas kvar även i framtiden. Detta upplevde vi dock inte 
som något som hämmat våra respondenter i deras uttalanden. Genom att inleda 
intervjuerna med bakgrundsfrågor kan de tänkas att respondenterna hunnit vänja sig vid 
bandspelaren innan vi kom in på djupare frågor. Därav anser vi inte att bandspelaren 
varit något som påverkar vår access i någon större utsträckning. 
 
4.5 Intervjumanual  

I följande delkapitel kommer vi att redogöra för de frågor som vi inkluderat i våra 
intervjumanualer. Vi har gjort två olika manualer, en som riktar sig mot småföretagarna 
och den andra till redovisningskonsulterna som vi intervjuade. Läsaren kan i Appendix 
1 och 2 se dessa manualers ursprungliga konstruktion.  
 
4.5.1 Bakgrundsfrågor  
Beträffande bakgrundfrågorna syftade vi dels till att, i intervjuernas inledande skede, få 
respondenterna att bli mer avslappnade och dels till att skapa förståelse för 
respondenternas bakgrund. Denna bakgrund kan nämligen påverka personens 
inställning och uppfattning om de områden som vi ämnade behandla vidare under 
intervjun. Huruvida företagaren hade utbildning inom företagsekonomi och redovisning 
kan exempelvis innebära att denne har mer förståelse för värdet av ekonomisk 
information i jämförelse med någon som inte har denna typ av utbildning. Vilken 
utbildning som redovisningskonsulten har kan även i sin tur påverka dennes 
förutsättningar att kommunicera redovisningsinformationen på rätt sätt till företagaren. 
Även faktorer såsom tidigare erfarenheter, genom anställningar, som personen i fråga 
haft innan nuvarande position kan på samma sätt påverka sådana aspekter. Vi ville i 
detta fall därav veta hur många år arbetslivserfarenheten bestod av samt inom vilka 
branscher den erhållits från. Beträffande redovisningskonsulterna ansåg vi vidare att det 
kunde vara en avgörande faktor hur länge denne hade arbetat som redovisningskonsult. 
Frågorna beträffande ålder och vilket år respondenten tog examen har inte i någon 
utsträckning tagits med i vår empiri. Detta val gjorde vi då vi ansåg att dessa uppgifter 
kunde kopplas till specifika personer genom uteslutningsmetoden eller annan allmän 
vetskap som den andra parten kan besitta. Dessa två frågor kan därav anses endast syfta 
till att bidra till att få respondenterna mer avslappnade innan de mer djupgående 
frågorna.   
	  
4.5.2 Arbetsfrågor 
Arbetsfrågornas syfte var till viss del att fastställa hur strukturen på företagen och 
redovisningsbyråerna såg ut. Frågan om vilket företag respondenten arbetade för tog vi 
med endast för att med säkerhet kunna veta vilken inspelning som berörde vilket 
företag/redovisningsbyrå. Den frågan, tillsammans med befattningen på företaget, 
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framgår inte till någon utsträckning i denna uppsats, av samma anledning som ålder och 
examensår i bakgrundsfrågorna. Frågan om respondentens befattning på företaget 
ställde vi för att säkerställa att vi intervjuade rätt person inom de olika 
företagen/redovisningsbyråerna. Antalet heltidsanställda på företaget ville vi veta då vi 
ville se om resultaten mellan de allra minsta företagen/redovisningsbyråerna och de 
större skiljde sig och om de hade olika attityder till redovisningsinformation, 
redovisningsplikt och så vidare. 
 
4.5.3 Frågor beträffande ÅRL och BFL 
I och med att det framgår i vår teoretiska referensram att småföretagare anses upprätta 
extern redovisning endast för att tillfredsställa externa intressenter (Mårtensson, 1983, s. 
3) ville vi undersöka främst småföretagarnas, men även redovisningskonsulternas, 
inställning till bokföringsskyldigheten. Det kan exempelvis tänkas, om Mårtenssons 
(1983) tes även stämmer idag, att småföretagare har en negativ uppfattning om 
lagkravet då den endast anses fylla denna externa funktion. Om så är fallet kan det 
vidare tänkas att dessa småföretagare inte använder redovisningen till företagets 
ekonomistyrning samt att de inte är motiverade att sätta sig in i den ekonomiska 
informationen. Vi ansåg, i och med dessa aspekter, att deras inställning till lagkravet var 
en central fråga att undersöka. Vi ville ställa samma fråga till redovisningskonsulterna, 
främst för att se om de hade samma åsikt som sina klienter. Det kan exempelvis tänkas, 
om redovisningskonsulterna har en positiv inställning till lagkravet, att de 
kommunicerar detta synsätt till sina klienter i sitt arbete. Detta skulle kunna innebära att 
småföretagarens inställning till lagkravet är ett resultat av konsultens inställning.  
	  
4.5.4 Frågor beträffande ekonomistyrning 
Rörande ekonomistyrningsfrågorna sökte vi att få förståelse för på vilket sätt 
småföretagarna använder företagets redovisning för det interna beslutfattandet. För att 
uppnå detta valde vi att undersöka dels huruvida det är någonting som företagen 
överhuvudtaget gör och i sådana fall på vilket sätt de gör detta. Vi ansåg att en del 
aspekter kunde påverka företagens förutsättning att använda redovisningen på detta sätt. 
Därav ville vi undersöka hur företagen fick feedback från sina redovisningskonsulter 
samt hur snabbt de erhöll denna. Det kan exempelvis tänkas, om företagaren inte 
erhåller den ekonomiska informationen för den löpande verksamheten inom tidsramen 
för informationens giltighet, att denne inte kan nyttja informationen för beslutsfattande. 
En annan aspekt som vi funderade kring var om småföretagarnas faktiska användande 
var känt hos redovisningskonsulten och vi valde därav att även ta del av konsultens bild 
av området. Då redovisningskonsulterna inte varit medveten om vilken klient vi varit i 
kontakt med kan deras svar inte till full utsträckning besvara vår undran. Det kan tänkas 
att det är stor skillnad mellan olika företag men även det är en aspekt som går att 
reflektera över beroende på vilka svar som ges från de olika parterna. 
	  
4.5.5 Frågor beträffande kommunikation  
Då vi valde att fokusera undersökningen på aspekter beträffande ekonomistyrning, 
motivation och informationsvärde utgör kommunikationsproblemet en mindre del av 
denna studie. Vi ville dock ändå ta reda på hur själva kommunikationen mellan parterna 
går till, bland annat för att kunna reflektera över huruvida detta kan påverka 
småföretagarnas förutsättningar att förstå informationen och dess värde. Vi valde att 
ställa en extra fråga beträffande kommunikation till redovisningskonsulterna då vi i 
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denna studie utgått ifrån att det är dem som kommunicerar informationen till 
småföretagarna. Varför de valt att kommunicera på ett specifikt vis kan vara kopplat till 
deras motivation och liknande aspekter och vissa kommunikationskanaler kan i större 
utsträckning tänkas framkalla missförstånd beträffande den information som ämnas 
skickas. Enligt Shannon & Weaver (1959, s. 98) förvrängs signalen som meddelandet 
består av, på sin väg till mottagaren, av ett så kallat brus. Vi ville i och med dessa 
aspekter ta reda på vilka kommunikationskanaler som redovisningskonsulterna 
använder då de kommunicerar med småföretagarna.   
	  
4.5.6 Frågor beträffande motivation 
Anledningen till varför småföretagarna väljer att anlita externa redovisningskonsulter 
ansåg vi vara en central fråga för att öka vår förståelse för deras situation. Det kan 
tänkas, om småföretagare anlitar extern redovisningskonsult för att de inte har tid att 
göra det på egen hand, att de inte heller anser sig har tid att sätta sig in i den 
ekonomiska information som de får från konsulten. Det kan även tänkas att 
småföretagarna som inte har utbildning inom ekonomi och redovisning inte har så hög 
förutsättning att sätta sig in i och förstå redovisningssystem och därav väljer att anlita 
externt. Aspekten beträffande denna förutsättning valde vi att endast fråga 
redovisningskonsulterna om då vi ansåg att dem, mest troligt, till större utsträckning 
kunde besvara frågan. Detta då de är mer insatta i redovisningssystemen och vet vad 
som krävs för att förstå och kunna sätta sig in i dessa. Småföretagarna ville vi i stället 
fråga om de skulle vilja sköta redovisningen på egen hand samt vad som i sådana fall 
skulle krävas. Syftet med denna fråga var att se om aspekter såsom redovisningssystem 
var något de i så fall tänkte på eller om det var en ren kunskaps- och tidsfråga. 
Småföretagarna kanske har kunskapen att sköta den löpande bokföringen på egen hand 
men ändå väljer att anlita någon extern för arbetet. Detta skulle då kunna betyda att de 
helt enkelt vill ägna sin tid till den löpande verksamheten men trots detta har ett intresse 
av redovisning, eftersom dem skaffat sig den kunskap som hade krävts för att utföra det 
på egen hand. Vidare ville vi undersöka hur redovisningskonsulterna ser på de effekter 
som ökad kunskap inom ekonomi hos småföretagare skulle kunna ha. Enligt Bergström 
& Lumsden (1993, s. 147) kan förmedling av för mycket kunskap till företagare utgöra 
ett dilemma i och med att dessa då får möjligheten att utföra ekonomiarbetet på egen 
hand. Därav såg vi denna faktor som en aspekt som kan påverka huruvida 
redovisningskonsulterna kommunicerar den ekonomiska informationen på ett sätt som 
ger småföretagarna förutsättningen att förstå och använda sig av denna på bästa sätt.   
 
4.5.7 Frågor beträffande informationsvärde 
Enligt Gröjer är det till stor del ekonomiska begränsningar som avgör den ekonomiska 
informationens omfattning och kvantitativ data tenderar vidare att vara billigare än 
kvalitativ. Informationskostnaderna ökar med informationsmängden men då 
informationsmängden är mindre omfattande ökar även informationsvärdet som mest. 
(Gröjer, 2002, s. 28 – 29) I och med dessa aspekter ville vi undersöka småföretagarnas 
uppfattning om värdet på den information som de köper. För att kunna göra detta 
behövde vi därav ta reda på hur omfattande informationen som de erhöll från sin 
externa redovisningskonsult är samt deras uppfattning om dess värde i relation till priset 
för den. Med hjälp av denna information ämnade vi att reflektera över Gröjers (2002) 
modell om sambandet mellan informationsvärde och informationskostnad (Figur 3). Det 
kan tänkas, om majoriteten av småföretagarna ansåg att informationen var värd sin 
kostnad, att det kan bero på att informationen endast är av kvantitativ natur eller att 
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informationsmängden är i den mindre omfattande skalan. Med hjälp av modellen kan vi 
uppskatta om informationen som småföretagarna köper bör ha ett värde som överstiger 
kostnaden för den och därigenom ha en utgångspunkt för vidare diskussion. Vi ansåg att 
det var en känslig fråga att be dem ange priset för informationen och valde därav att 
ställa värdet i relation till kostnaden för att sedan tolka svaren och göra en uppskattning 
av var i modellen småföretagarna befann sig. 
  
4.6 Intervjutillfället 

Vi besökte respondenterna på sina respektive företag med ett undantag där respondenten 
valde en annan plats för intervjun. Miljön på respektive företag var olika då alla var 
verksamma inom olika branscher och storleken på verksamheterna var olika. Generellt 
kunde dock intervjuerna utföras i lugn och ro, antingen på 
företagarens/redovisningskonsultens kontor, fikarum eller konferensrum. Vid ett tillfälle 
ägde intervjun rum på IKSU, men eftersom det var tidigt på morgonen var där ingen 
större aktivitet. Majoriteten av respondenterna upplevdes avspända och lugna vid 
intervjun, det var endast vid undantagsfall som respondenten upplevdes stressad och då 
på grund av att denne hade mycket arbete att uträtta. Dock upplevde vi inte att någon 
var stressad över vår närvaro eller att intervjun spelades in. Trots att intervjuerna 
generellt utfördes i lugna miljöer stördes vi ibland av telefoner som ringde och att 
personer sökte våra respondenter. Dock är detta inget som vi betraktar som något som 
fått någon betydelse för svaren. Vid ett tillfälle hade troligen respondenten glömt bort 
vårt möte, då denne var sen till bokad tid, samt upplevdes förvånad över vår påhälsning. 
I övrigt var vi väntade på respektive företag/redovisningsbyrå vilket kan ha att göra med 
att respondenterna själva hade fått bestämma tidpunkt för intervjun. Intervjuerna ägde 
rum på morgon, förmiddag och efter lunch. Vid tre av de åtta intervjutillfällena var 
endast en av oss närvarande vilket kan ha påverkat intervjusituationen och 
respondentens svar (Bryman & Bell, 2005, s. 157). Vi anser dock att vi minimerat den 
risken eftersom vi följt intervjuguiden och gjorde de inledande intervjuerna 
tillsammans. På så sätt hade vi fått ett gemensamt mönster för själva processen och 
försökte agera på ett konsekvent sätt. Trots detta är det dock svårt att veta med säkerhet 
huruvida respondenterna blivit påverkade eller inte. Intervjuerna varade som kortast 
elva minuter och sträckte sig som längst till 35 minuter. I stort sett upplevde vi 
respondenterna som öppna och tillmötesgående, samt att de gärna berättade om sina 
verksamheter. En respondent ville ha vår intervjuguide innan vårt möte för att kunna 
förbereda sig på frågorna, därav e – postade vi denna till henne. Övriga respondenter 
har inte haft denna möjlighet då vi önskade få relativt spontana svar. 
	  
4.7 Bortfall 

Vi hade som målsättning att intervjua de redovisningsklienter som de företagare vi 
intervjuade anlitade. Dock så visade det sig att en av de företagare som vi kontaktat inte 
hade tid att intervjuas på grund av sjukskrivningar. Då vi hade utgått från att få intervjua 
denna företagare uppstod problem eftersom tiden började rinna ut. Vi hade sedan 
tidigare bokat in en intervju med en annan företagare, vars konsult inte hade tid att ställa 
upp och valde därav att ändå intervjua denne. Företagaren som hade dragit sig ur 
studien hade en konsult som gärna ställde upp på intervju, som vi även den redan hade 
bokat in tid för. Därav utgör studiens bortfall att kopplingen mellan en företagare och 
dennes redovisningskonsult har fallit bort. I övrigt så har denna målsättning nåtts och 
kopplingen finns mellan tre småföretagaren och deras respektive redovisningskonsult. 
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Någon ytterligare data som hör till urvalet har inte försvunnit då alla övriga 
respondenter varit anträffbara och deltagit i studien som planerat (Bryman & Bell, 2005, 
s. 587).   
 
4.8 Databearbetning 

Då vi genomfört våra åtta kvalitativa intervjuer, varav samtliga spelades in med hjälp av 
en bandspelare, transkriberades dessa. Syftet med detta var att vi ville säkerställa att 
viktiga aspekter av intervjuerna inte glömdes bort, såsom betydelsefulla åsikter som 
framkom under intervjuerna. Att kunna arbeta med materialet i textform underlättade 
även framställningen av vårt empirikapitel där vi valt ut de delar av informationen som 
vi ansåg väsentlig för studiens syfte. Vi har även bortsett från information som kunnat 
kopplas till specifika småföretagare av deras redovisningskonsulter då vi valt att 
anonymitet skall gälla. Det är dock svårt att till full utsträckning vara medveten om hur 
personlig kontakt dessa parter har och kunna välja bort information som kan vara känd 
dessa emellan. Detta kommer vi att diskutera mer om i nästa delkapitel, källkritik. Då 
den relevanta informationen valts ut sammanställdes den i empirikapitlet för att sedan 
användas som underlag för studiens analys och vägledning.  
	  
4.9 Källkritik 

Det är viktigt att vid en studie kritiskt granska den metod som använts under 
framställningen av arbetet. Vi upptäckte att vid de semistrukturerade intervjuerna kunde 
en del av våra frågor vara svåra för respondenterna att förstå, eller så tolkade de frågan 
fel. Dock var det inte alltid en och samma fråga som de undrade över, utan olika frågor 
vid olika intervjuer. Detta kan tolkas som att frågorna var relativt välformulerade, men 
respondenternas olika utbildningsnivå och bakgrund gjorde att de förstod dem på olika 
sätt.  
 
Vidare var det inte möjligt för oss att finna någon småföretagare med över tio anställda 
som anlitade extern redovisningskonsult, då alla som vi kom i kontakt med skötte den 
löpande bokföringen internt. Detta gör dock att där vi nämner småföretagare i syfte och 
problemformulering, endast kommer att innefatta mindre småföretag med färre än nio 
anställda. Vid intervjuerna förstod vi det dock som att det var småföretag som hade ett 
större antal anställda än de vi intervjuade som i hög grad använde sig av redovisningen 
vid beslutsfattande i verksamheten. Detta syns dessvärre inte i vår studie. Hade vi haft 
mer tid hade vi möjligtvis valt att besöka något företag utanför de lokala delarna av 
Umeå, men vi anser att det inte har påverkat studien i någon större utsträckning. Vi 
anser nämligen inte att företagarnas kunskapsnivå bör skilja sig beroende på om de är 
lokaliserade centralt eller ej, beträffande motivation och uppfattning av extern 
redovisning likaså. Att en företagare och en redovisningskonsult inte arbetade 
tillsammans utgör som ovan nämnt denna studies bortfall. Detta ser vi naturligtvis som 
tråkigt då vi önskade att denna koppling skulle vara närvarande för samtliga 
respondenter. Dock upplever vi inte att det skapat några avvikande resultat för vår 
studie då dessa två respondenter har gett likartade svar som de respondenter vars 
koppling varit intakt.  
 
Att vi valde att använda oss av bandspelare vid intervjuerna kan ha gjort att 
respondenterna varit hämmade vid tanken att detta material senare ska granskas och 
sparas till eftervärlden. Dock är detta ingenting som vi märkt av, utan det var endast vid 
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ett tillfälle som det sågs som ett mindre problem eftersom denne respondent hade 
företagets policy att tänka på. Kritik kan även riktas mot tidpunkten av intervjuerna. 
Eftersom det var deklarationstider hade många redovisningskonsulter mycket arbete att 
utföra, dock gick det bra för oss att boka in tider och det gick oftast att klämma in oss 
för en intervju på morgonen. En aspekt som dock kan ha påverkats är omfattningen av 
den information som vi erhöll genom intervjuerna. Detta då redovisningskonsulternas 
intervjuer generellt sett tog kortare tid än de vi utförde med småföretagarna. Det kan 
tänkas att redovisningskonsulterna gav kortfattade svar och inte utvecklade dessa i 
samma utsträckning som företagarna då de kan ha varit stressade över arbetet som 
väntade. Det är möjligt att vi hade fått mer djupgående information om intervjuerna 
hade skett vid ett annat tillfälle under året.  
 
Vi valde, med ett undantag, att besöka respondenterna på deras respektive företag vilket 
i sig kan ha haft en lugnande inverkan på respondenterna i och med att de är i sin 
hemmamiljö. Dock kan det i de fall då telefonen ringde frekvent varit bättre att ha valt 
en annan plats för intervjun. Detta störningsmoment kunde för vissa intervjuer undvikas 
då intervjuerna genomfördes i ett konferensrum, avskiljt från den miljö som möjligtvis 
kunnat göra respondenten stressad. Den kortaste intervjun på elva minuter gjordes med 
en respondent som uppträdde något stressad och var lite sen till vårt möte. Eftersom 
intervjun genomfördes i så snabb takt, kom vi inte att ha en lika djupgående diskussion 
med denne respondent som med övriga. Vi anser dock att vi diskuterade viktiga 
aspekter även med denna respondent och att dennes medverkan och åsikter var viktig 
för studiens resultat. Dennes attityd skiljde sig från övriga konsulternas vilket vi 
upplevde gjorde intervjun intressant för studien. I övrigt stäckte sig intervjuerna mellan 
25 – 35 minuter, vilket tyder på att vi haft en god diskussion och fått en djupare inblick 
i deras ståndpunkt i de olika frågorna. Att vi utförde intervjuerna med endast en av oss 
närvarande vid tre av de åtta tillfällena kan ha påverkat intervjusituationen på sätt som 
för oss inte är kända. Dock har vi alltid följt intervjuguiden och vi gjorde de första 
intervjuerna tillsammans så vi anser oss ha handlat på ett konsekvent sätt. En av 
respondenterna fick även, efter förfrågan från dennes sida, intervjuguiden utskickad till 
sig några dagar innan intervjun. Det gjorde denne mer förberedd på frågorna men detta 
gjorde kanske att vi gick miste om denne respondents spontana svar. Dock upplever vi 
inte att detta var fallet, respondenten var väldigt öppen och gav en del djupgående svar 
som inte begränsades till de specifika frågorna.  
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5. SMÅFÖRETAGARE 
I följande kapitel kommer läsaren få en genomgång av den information som kommit oss 
tillhanda under intervjuer med fyra småföretagare. Vi har valt att disponera empirin på 
ett sådant sätt att reflektioner kan göras beträffande de specifika företagarna gentemot 
deras bakgrund och erfarenheter. Därav har vi valt att presentera informationen i egna 
stycken och inte sammanflätat fråga för fråga.  
 
5.1 Småföretagare 1 

Småföretagare 1 har efter sin examen arbetat inom olika branscher, men aldrig med 
något av ekonomisk natur. Företaget driver hon tillsammans med en meddelägare och 
företaget har i nuläget åtta anställda. 
 
Årsredovisnings- och bokföringslagen.  
Då Bokföringslagen trädde i kraft år 2000 och Bokföringsskyldigheten blev tvingade 
för de flesta företag, var vi intresserade av hur småföretagare ser på lagkravet. Denne 
företagare var positiv till lagkravet och menade att det kändes som en trygghet.  
 
Ekonomistyrning 
Företagets redovisning menade hon gav en ökad tillsyn av verksamheten. Vid 
investeringar ansåg respondenten att de måste ha lite koll, exempelvis om de ska köpa 
in något, eller leasa något, behöver de fundera över huruvida de har råd med det eller 
inte. Beträffande frågan om på vilket sätt företaget analyserar verksamheten och med 
vilka faktorer de gör detta menade hon att de tittade på vilka kostnader företaget haft 
och funderade på om det gick att förändra. Hon använde även redovisningen vid 
budgetplanering, men medgav att redovisningen borde användas till mer är så. Vidare 
menade respondenten att företaget fick årsredovisningar från redovisningskonsulten och 
att denne med jämna mellanrum även gjorde avstämningar för verksamheten, däremot 
fick de inte några nyckeltal från konsulten.  
	  

”… tidigare hade vi några externa styrelseledarmöter, som var proffsiga typer, 
och de efterfrågade ganska mycket sådana dokument, lite mer sammanställt och 
övergripande.” – Småföretagare 1 

	  
Gällande hur ofta företaget får feedback från redovisningskonsulten så arbetade de båda 
numera i samma program och konsulten kunde då göra en del av det administrativa på 
företagets server, vilket gör att företaget kan följa vad som händer. 
Redovisningskonsulten gör då och då under året avstämningar mot resultat- och 
balansräkningen vilket företaget kan följa och bedöma om det ser bra eller dåligt ut. Vi 
ställde därefter en följdfråga där vi undrade om konsulten vid något tillfälle skrivit ihop 
en sammanställning där denne förklarat företagets läge och kanske kommit med förslag 
på åtgärder. Respondenten sade sig då ha efterfrågat detta, men någon sammanställning 
hade hon aldrig fått. Företagets revisor brukade däremot komma med tips och råd, men 
denne hade också önskat att redovisningskonsulten, vid jämna mellanrum, kunde 
överlämna likviditetsblad och så vidare. Respondenten förmodade att anledningen till 
att konsulten inte överlämnade något sådant dokument var att detta tog för lång tid att 
sammanställa och att denne ansåg att företaget kunde göra detta på egen hand. 
Företagsledningen menade å sin sida att de inte hade tid att hålla på med sådana saker 
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och att mening med att få en sammanställning var att de skulle få en bättre överblick på 
hur det såg ut för företaget. Utan denna typ av dokument fick de istället gå på 
magkänslan. Respondenten ansåg i övrigt att redovisningsinformationen förmedlades i 
god tid till företaget och att den var aktuell då den nådde dem. Vidare använde företaget 
inte några modeller för att analysera verksamheten.  
	  
Kommunikation 
Kommunikationen mellan företaget och redovisningskonsulten skedde framför allt via 
e-post. Även personlig kontakt skedde då företagaren personligen lämnade över de 
papper och dokument som redovisningskonsulten behövde varje månad.  
 
Motivation 
Anledningen till att företaget valt att anlita en extern redovisningskonsult var att det 
annars skulle ta för mycket tid från den övriga verksamheten, samt att respondenten 
ansåg att verksamheten var för liten för att anställa en ekonomiassistent. Att anställa 
någon för ändamålet hade varit nödvändigt eftersom företagsledningen inte hade någon 
ekonomisk utbildning. Företaget hade tidigare undersökt möjligheten om 
redovisningskonsulten kunde komma till företagets lokal och utföra arbetet där, men de 
hade förkastad idén då den inte ansågs rationell. 
	  
Informationsvärde 
Denna respondent ansåg att värdet på informationen de fick ut av redovisningskonsulten 
var värd den kostnad som de hade för denne. Anledningen till detta var först och främst 
att respondenten i annat fall skulle måsta ta tid från övrig verksamhet till att sköta 
konsultens sysslor. Dessa bestod i att sköta moms och skatteinbetalningar, göra in- och 
utbetalningar samt en del sidosaker.	  
 
5.2 Småföretagare 2 

Småföretagare 2 hade ingen akademisk utbildning men har genomgått en fyraårig 
gymnasieutbildning, dock ej med någon ekonomisk inriktning. Hon hade arbetat i fem 
till sex år innan hon började driva egen verksamhet. Tidigare erfarenheter inom 
ekonomi hade hon inte men har sedan dess, under några år, tagit hand om den löpande 
bokföringen inom den egna verksamheten. Företaget har idag sju heltidsanställda och 
hoppas på att bli fler inom den snara framtiden.  
 
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
Beträffande lagkravet om bokföringsskyldighet ansåg företagaren att det är till fördel 
för företag i och med att dessa skall skötas och drivas på rätt sätt. En annan positiv 
aspekt ansåg hon vara att det borde bli lättare att komma åt dem som är oseriösa då 
kravet på riktig bokföring och revision finns. Revisionspliktens avskaffande hade 
företagaren lite svårt att se då hon är övertygad om att bankerna kommer att kräva att 
företagen reviderar sina räkenskaper för att få låna pengar. Att anlita bokföringsbyråer 
såg företagaren som en självklarhet för att säkerställa att allt blev rätt gjort. För 
småföretag ansåg dock företagaren att det alltid kan finnas orimligheter och tokigheter i 
själva systemet beträffande regler och dylikt, men att kräva att allt bokförs och att det 
revideras ansåg hon som positivt.   
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Ekonomistyrning 
Beträffande användningen av företagets redovisning vid internt beslutsfattade använde 
företagaren den dels genom att se vad olika delar kostar men framför allt som en 
uppföljning av om de håller sin budget samt om det har gått som de tänkt sig. De 
använder redovisningen som ett underlag varje månad för att se om siffror drar iväg 
någonstans och kan därigenom dra i bromsen där det behövs. Hon går därav igenom alla 
siffror varje månad för att se om det ser vettigt ut. Företaget använder sig av de 
månadsavstämningar de får löpande, dels för att jämföra med samma period året innan 
och dels mot lagd budget. De kan då se att intäktssidan ser ut som de tänkt sig, men 
även försäkra sig om att utgiftssidan inte skenar iväg.  
 
Beträffande analysen av årsredovisningen ser företaget över vad som eventuellt måste 
dras ned på kostnadsmässigt, alternativt vad som har gått bra och vad som skall satsas 
mer på. Framför allt handlar övervägningarna om marknadsföringen och att satsa mer 
på säljsidan. De ser över kostnaderna i förhållande till resultatet och överväger om de 
har råd att göra fler kundaktiviteter och liknande, så kan de året därpå se om dessa 
aktiviteter påverkat resultatet positivt eller ej. Årsredovisningen används dock framför 
allt för att de ska kunna se om det rullar på som de tänkt sig, men den kan även vara 
användbar om de vill visa ett bra plusresultat för banken exempelvis. Företaget 
använder den även som utgångspunkt för nästa års budget.  
 
Feedback beträffande den löpande bokföringen fås genom att redovisningskonsulten 
påpekar så fort det är något som inte stämmer eller om något enligt henne är fel. 
Företaget får även månadsavstämningar och listor på sådant som de efterfrågar som de 
ser som en typ av feedback på den löpande verksamheten. I och med att de erhåller 
informationen i princip direkt alternativt inom några dagar, anser företagaren även att 
informationens giltighet är god. Vidare använder företaget ingen speciell modell när de 
analyserar verksamheten, i varje fall inte till företagarens kännedom.    
 
Kommunikation 
Beträffande hur redovisningsinformationen kommuniceras till företaget sker den till 
viss del via e – post för rapporter och dylikt. Men kommunikationen består främst av 
personliga möten då företagets konsult utför en stor del av arbetet på plats hos företaget. 
Vad gäller frågor eller andra påpekanden, som inte behöver tas muntligt, öga mot öga, 
kommuniceras de antingen genom telefon eller via e – post beroende på vad det gäller.  
 
Motivation 
Den främsta anledningen till att företaget väljer att anlita extern redovisningskonsult är 
tidsbristen samt för att öka kvaliteten. Detta i och med att någon som arbetar med det 
mer frekvent kan det bättre. Respondenten ansåg att det är bättre att köpa tjänsten av 
någon som både kan det och har tiden för det. En förutsättning för att företaget skulle 
välja att sköta redovisningen på egen hand skulle vara om de växer så pass mycket att 
de kan anställa någon på heltid som sköter det. Genom att göra detta anser företagaren 
att de skulle bli billigare, samt att personen i fråga alltid skulle vara tillgänglig på plats.  
 
Informationsvärde 
Omfattningen på den ekonomiska informationen som företaget köper från deras konsult 
utgörs av den dagliga bokföringen, månadsavslut samt bokslutet. Konsulten levererar 
även till företagets revisor för revideringen. En del statistik som företaget efterfrågar på 
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månadsbasis erhålls även men blir det fråga om några andra analyser eller framtagning 
av nyckeltal sker det på efterfrågan. Informationens värde i relation till dess kostnad 
anser respondenten ha en hyfsad relevans, visst kostar det men hon tyckte inte att det 
fanns så mycket att säga om det. Företagaren såg ett värde i att kunna vara säker på att 
redovisningen blir rätt och att ansvaret för detta tas av konsulten. Hon kunde dock förstå 
småföretagare som anser att det är dyrt då det snabbt drar ihop sig till många 
tusenlappar under ett års tid.  
 

”Men i slutändan så är ju frågan hur dyrt det egentligen blir, man måste ju 
värdera sin egen tid, plus att den här säkerheten att det blir rätt. Och det brukar 
vara lättare mot myndigheter om man haft en extern som har suttit och gjort det 

och det blivit något fel.” – Småföretagare 2 
 
Beträffande lättnaden mot myndigheter menade respondenten på att om något blivit fel 
så är det ovanligt att myndigheten tror att det är något som gjorts för egen vinning, då 
redovisningsbyrån tar på sig ansvaret. Om det inte blir fel allt för ofta och de tar på sig 
ansvaret så anser respondenten att det går att prata med skattemyndigheten om saken. 
Därav upplever företagaren att denna aspekt bör vägas in i priset på tjänsten.  
 
5.3 Småföretagare 3 

Småföretagare 3 har en akademisk utbildning från högskola men någon utbildning med 
företagsekonomisk inriktning har respondenten inte genomgått. Dock har hon tidigare 
erfarenheter av att driva egen verksamhet. I övrigt har hon ingen erfarenhet av 
redovisning. För närvarande har hennes företag tre stycken heltidsanställda men även 
lite extrapersonal. 
 
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
Vad gäller lagkravet på bokföring anser företagaren att det är en fördel för företaget att 
de har en fungerande bokföring och då de alltid vet hur det ser ut i företaget. Att få 
framgångar eller motgångar bekräftade på papper ansåg hon vara bra, bland annat vid 
en eventuell försäljning.  
 
Ekonomistyrning 
Företagets redovisning användes för internt beslutsfattande vid nyöppnande av butiker 
eller om företaget behövde låna pengar av banken och liknande. Därav har den använts 
vid beslut om breddande av verksamheten. När det gäller att analysera årsredovisningen 
sätter sig företagaren ner med sin redovisningskonsult och går igenom årsredovisningen, 
detta för att hon är väldigt intresserad av den även om hon har svårt att förstå alla 
papper. Hon vill i och med detta få kännedom om verksamheten och hur det ser ut, dels 
för att kunna fatta beslut om hur hon skall gå vidare. Då hon har svårt att sätta termer 
och dylikt i ett sammanhang analyseras inte balans- och resultaträkningen på sådant vis 
och några nyckeltal presenteras heller inte. Hon vill helt enkelt rakt av få reda på om det 
är stabilt i företaget eller inte. Feedback för den löpande bokföringen får hon alltid 
månadsvis genom månadsrapporter som skickas till henne via e – post eller ibland brev. 
Informationens giltighet ansåg hon vara bra då det är uppgifter som måste skickas in till 
skattemyndigheten samt då moms och arbetsgivaravgifter måste betalas in. Den blir 
med andra ord henne tillhanda i god tid. Någon speciell modell använder inte företaget 
för att analysera verksamheten förutom att de jämför försäljningen tre år tillbaka och 
därigenom sätter upp mål varje dag beträffande försäljningen.  
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Kommunikation 
Den ekonomiska informationen kommuniceras till företagaren från konsulten via brev 
eller e – post alternativt med hjälp av telefonsamtal. 
 
Motivation 
Den främsta anledningen till att företagaren anlitar extern redovisningskonsult var att 
hon tycker att det är väldigt mycket jobb att driva egen verksamhet och det blir därav en 
kostnad som hon gärna tar. Hon upplever även en trygghet i att någon analyserar 
företaget och ser till att momsbetalningarna blir rätt. En tredje anledning som hon 
nämnde var att hon inte har kunskapen att göra det på egen hand. Hon skulle vidare inte 
vilja sköta redovisningen på egen hand.  
 
Informationsvärde 
Den information som företagaren köper från sin redovisningskonsult består av 
månadsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Beträffande hur hon uppfattar värdet av 
informationen i relation till priset för den har hon aldrig ansett att den kostat för mycket. 
 

”… jag tycker att det är värdefull information och värdefullt arbete som de utför 
så att… … jag tycker nog att det är ganska rimliga kostnader de har.” – 

Småföretagare 3 
	  
Företagaren ansåg även att uppfattningen om att hon kunde ha mycket kontakt med sin 
redovisningskonsult, genom att kunna ringa och fråga rakt av, utgör ett värde i sig.  
 
5.4 Småföretagare 4 

Småföretagare 4 har en ekonomisk gymnasieutbildning och har läst enstaka kurser på 
högskola, vilket gör att hon anser sig ha ett visst ekonomiskt kunnande. Hon hade drygt 
tjugo års arbetslivserfarenhet inom diverse branscher innan hon valde att driva eget 
företag. Verksamheten som hon nu driver har för närvarande två anställda. 
 
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
För denne företagare betyder bokföringsskyldigheten ordning och reda och det är inget 
hon vill backa på.  
 
Ekonomistyrning 
Denna respondent anser att företaget är så pass litet att det är förhållandevis lätt att fatta 
beslut, därför används inte redovisningen för internt beslutsfattande i någon större 
utsträckning. Av samma anledning analyseras inte verksamheten på något djupgående 
sätt, annat än att hon går igenom bokslutet och stämmer av med sin revisor. Detta är en 
person som hon känt i många år och som hon känner förtroende för. Respondenten 
använder sig inte av nyckeltal vid denna analys av företaget, men tror att 
redovisningskonsulten nog kunnat ge henne sådan information om hon efterfrågat det. 
På grund av företagets storlek har ledningen känt att det är för omständligt att få en 
månadsvis redogörelse från konsulten angående verksamheten. Istället får företagaren 
informationen omgående från konsulten som kommer till företagarens lokal och utför 
sitt arbete där.  
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Kommunikation 
Mycket av kommunikationen sker i detta fall muntligt eftersom redovisningskonsulten 
och företagaren träffas ungefär varannan vecka då hon åker ut till företaget. Däremellan 
sker en viss e-postkontakt och även telefonsamtal.  
 
Motivation 
Företagaren har valt att ha en extern redovisningskonsult av den anledningen att hon 
inte är någon expert på området och att hon inte tycker det är så kul att hålla på med 
sådana saker. Hon säger sig förstå innebörden av den, men vill hellre ägna sig åt att 
driva företaget och få in ordrar.  
 

”Man är väl för mycket ”Do-er” för att göra för mycket, men därför köper jag 
den tjänsten och så köper man kunskap och så.” – Småföretagare 4 

 
Företagaren säger sig vidare inte vilja sköta redovisningen på egen hand. 
 
Informationsvärde 
Då redovisningskonsulten besöker företagaren lägger hon upp betalningar, gör löner, 
betalar in arbetsgivaravgifter och skatter. Konsulten ger även företagaren rapporter på 
kundreskontra och leverantörsreskontra samt periodbokslut. På frågan angående 
informationens värde i relation till priset för den menar respondenten att hon även 
betalar för att konsulten ska utbilda sig och hålla sig ajour med nya regler och lagar. 
Därmed anser hon att informationen och konsultens arbete är värd priset. Efter att ha 
bytt redovisningskonsult vid ett par tillfällen är företagaren nu mycket nöjd med 
upplägget och har tack vare konsulten rationaliserat saker och ting samt halverat dennes 
tid. 
 
5.5 Sammanfattande mönstertabell 

Tabell 1: Sammanfattande tabell Småföretagare. 
 Småföretagare 1 Småföretagare 2 Småföretagare 3 Småföretagare 4 
Ekonomisk 
bakgrund? 

Nej Nej Nej Ja 

Antal anställda Åtta Sju Tre Två 

ÅRL & BFL 
 
 

Positiv 
Trygghet 

Positiv Positiv Positiv 

Ekonomistyrning Internt 
beslutsfattande/M
agkänsla 
Budgetering.  

Internt 
beslutsfattande. 
Budgetering. 
Snabb feedback 

Internt 
beslutsfattande. 
Månadsvis 
feedback 

Ingen djupgående 
analys av 
verksamheten. 
Nöjd med feedback 

Kommunikation E-post E-post, möten, 
telefon 

E-post, telefon E-post, möten, 
telefon 

Motivation Tidsbrist Tidsbrist, ökad 
kvalitet 

Tidsbrist  Ej intresserad av 
sådant arbete. 

Informations-
värde 

Positiv Positiv Positiv Positiv 
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6. REDOVISNINGSKONSULTER 
I detta kapitel följer en genomgång av det empiriska material som kommit oss tillhanda 
under intervjuer med tre av ovanstående företags redovisningskonsulter samt en 
fristående redovisningskonsult. Dispositionen utgår från samma struktur som 
föregående empirikapitel, där informationen framgår i egna stycken, inte fråga för 
fråga.  
 

6.1 Redovisningskonsult 1 

Denna respondent har genomgått utbildning som gjort henne till auktoriserad 
redovisningskonsult och har sedan sin examen, år 2001, arbetat med redovisning och 
löneadministration. Hon är idag varit auktoriserad sedan 2004 och driver idag en 
redovisningsbyrå där hon är ensam anställd. 	  
	  
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
Lagkravet på bokföringsskyldighet för många företag anser respondenten vara jättebra 
då den ger mer riktlinjer att gå efter så att alla företagen gör på samma sätt. En annan 
fördel anser hon vara att det blir lite svårare att fuska. Då revisionsplikten nu försvinner 
påpekar hon även att det kommer sättas större krav på redovisningskonsulterna. Hon 
tycker i och med dessa aspekter att det är jättebra att det finns regler då hon anser att det 
är ett område som behöver styras upp inom vissa företag.  
 
Ekonomistyrning 
Respondenten upplever att hennes klienter går efter sin magkänsla beträffande internt 
beslutsfattande och de efterfrågar inte heller några nyckeltal från årsredovisningen. 
 

”Ja det känns lite mer som att, ja jag får siffrorna på ett papper också tittat jag 
på pappret också bara – ”jaha…!” också lägger man det åt sidan. Så att ja, de 

kör nog mer med magkänsla.” – Redovisningskonsult 1 
 
När det gäller tidsförskjutningen på den feedback som konsulten ger till sina klienter 
beträffande den löpande verksamheten, berodde detta på hur ofta respondenten besökte 
sina klienter. Exempelvis fick vissa av klienterna feedback ungefär en vecka in på 
nästkommande månad. Vidare använder inte konsulten någon speciell modell för att 
analysera klienternas verksamheter.  
 
Kommunikation 
Den kontakt som sker mellan respondenten och dennes klienter skedde till stor del 
muntligt öga mot öga, men det förekom även telefonkontakt mellan dem. Den 
personliga kontakten valde respondenten att använda sig av främst för att hennes 
klienter efterfrågade det och har därav valt att utföra delar av arbetet i företagarens 
lokal.  
 
Motivation 
Den främsta anledningen till att småföretagare anlitar externa redovisningskonsulter 
ansåg respondenten vara kostnaden, men även att de ville ha kvalitet. Utformningen av 
redovisningssystem ansåg hon även styra ganska mycket huruvida företagaren kunde 
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sätta sig in i systemet. Detta då olika program kan vara svåra att hantera och om man 
inte är hemma i siffrorna blir det då svårare att sätta sig in i det. Detta grundade hon 
även på anledningen till varför företagare anlitar redovisningskonsulter, för att de inte 
kan bokföra. Om företagare skulle utveckla sina kunskaper inom ekonomi tror 
respondenten att dem kanske skulle tänka efter lite mer innan stora investeringar görs. 
Hon ansåg att det säkert skulle vara bra om företagarna kunde lära sig mer men att det 
är viktigt att de lägger tiden på det som de är bra på.  
 
6.2 Redovisningskonsult 2 

Någon utbildning inom ekonomi eller annan akademisk bakgrund har denna respondent 
inte genomgått. Någon tidigare erfarenhet inom området kan tänkas ha erhållits då 
respondenten har drivit några egna verksamheter inom olika handelsområden innan 
hennes nuvarande verksamhet. Som redovisningskonsult har hon arbetar som i drygt 20 
år.  
 
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
Den kortfattade åsikt som respondenten hade angående lagkravet och 
bokföringsskyldighet var att hon ansåg att det var jättebra då det behövs ganska hårda 
nypor.  
 
Ekonomistyrning 
Konsulten uppfattade klienternas användning av redovisningen vid internt 
beslutsfattande som väldigt varierande.  
 

”Det varierar väldigt mycket, en del är ju inte alls intresserade över huvudtaget 
så det är… det finns alla.” – Redovisningskonsult 2 

 
Det framgick även att hennes klienter inte efterfrågade några nyckeltal ur 
årsredovisningen utan endast efterfrågade vad som lagen krävde. Beträffande den 
löpande feedback som konsulten ger sina klienter uppskattade hon att den komma dem 
tillhanda ungefär två veckor in på nästkommande månad förutsatt att hon fått in 
papperna i tid från företagarna. Någon speciell modell använde hon inte för att 
analysera klienternas verksamheter utan hon använde sig endast av programmen som 
fanns tillhanda och om andra analyser krävdes tog hon hjälp av revisorer. Sådana 
analyser bestod av periodmässiga resultat, det vill säga hur det gått för företagen under 
en viss period. 
 
Kommunikation 
De kommunikationsmedel som användes mellan konsulten och hennes klienter var dels 
ansikte mot ansikte, via telefon samt via brev eller e – post. De företagare som fanns 
etablerade i Umeå kom vanligtvis in med de papper som hon behövde medan klienter 
utanför Umeå skickade dem via post.  
 
Motivation 
Beträffande anledningen som konsulten såg till varför småföretagare anlitar externa 
redovisningskonsulter var uppfattningen att de inte kan och att de inte har tiden till att 
göra det på egen hand. Hon tror även att om de väljer de enklare programmen så kan 
företagarna klara sig bra om de vill sätta sig in i systemet. Men om företagarna 
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utvecklar sina kunskaper inom ekonomi ser respondenten en risk att det kommer 
innebära mindre jobb för konsulterna. Dock tror hon att fler företagare kommer att 
anlita redovisningskonsulter i framtiden i och med att det kommer att krävas mycket 
mer av dem. Då revisionsplikten försvinner så tror hon även att det kommer att slarvas 
väldigt mycket.  
 
6.3 Redovisningskonsult 3 

Redovisningskonsult 3 har gymnasieutbildning och har sedan läst någon enstaka kurs i 
ekonomi på universitetet. Hon har arbetat med ekonomi på olika sätt, i stort sett, hela 
sitt yrkesverksamma liv. De senaste tio åren har hon arbetat som redovisningskonsult 
och på arbetsplatsen är de nu sex anställda.  
	  
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
Denna redovisningskonsult menar på att det är bra att ha en lagstiftning kring detta 
eftersom hon då lättare fick kraft att trycka på dem som inte tycker att 
redovisningsplikten är så allvarlig. Hennes allmänna åsikt är ändock att de flesta 
personer är seriösa och att lagändringen inte utgjort någon större förändring.  
	  
Ekonomistyrning 
Eftersom denna konsult hade en mängd företag, både stora och små, olika branscher och 
omsättning, så upplevde hon det svårt att svara på huruvida företagen använde 
redovisningen vid interna beslut. Hon menade att större företag som stod inför stora 
investeringar eller hade stora personalomkostnader, var mer benägna att använda sig av 
resultat- och balansresultat. Förutom detta såg hon en stor skillnad i hur intresserade 
företagaren var av ekonomin. Hon hade klienter som var minutiöst noggranna, medan 
andra inte la samma vikt vid räkenskaperna. Hon upplevde även att stora företag var 
mer intresserade av nyckeltal, statistik och branschstatistik. Många ville kunna jämföra 
sina nyckeltal med branschsnittet och många var även intresserade av hur de låg till i 
jämförelse mot riks - och regionsnittet, men den typen av information var svårare att få 
fram när det gäller små företag. 
	  
Hur snabbt klienten får feedback beror mycket på hur snabba dem själva är på att lämna 
in bokföringen. Hon försöker återrapportera så snabbt som möjligt och så snart hon är 
klar med den skickar hon ut den till kunden. Dock hade hon kunder som inte ville ha 
några papper, utav den anledningen att de inte har något kontor, och dessa ringde hon 
och meddelade. Hon berättade ärligt att hon inte använde sig utav någon modell när hon 
analyserade sina klienters verksamheter, utan lämnade över sådana saker till revisorn. 
Hon valde endast att titta på det hon får ut av resultatlistan, men det har hänt att hon 
skickat över förfrågningar om modeller till revisorn. 
	  
Kommunikation 
Kommunikationen med klienterna sker med e – post, brev, telefon samt att de besöker 
hennes kontor. Hon berättar att hon använder sig av alla dessa kommunikationsmedel 
för att tillfredställa kundernas behov. De klienter som vill ha en muntlig genomgång av 
verksamheten får komma till hennes kontor, de som vill listor skickar hon via e – post. 
På så sätt kan klienten välja att skriva ut det den vill ha kvar och arkivera, eller spara det 
på en mapp i datorn. De klienter som inte har ett fast kontor valde ofta att få rapporter 
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via e – post. På så sätt hade de alltid materialet med sig eftersom många kunde nå det 
via sina mobiltelefoner. 
	  
Motivation 
Hon ansåg att anledningen till att många valde att anlita en extern redovisningskonsult 
var att de varken har tid eller lust att hålla på med papper. Dessutom var hennes teori att 
många ansåg sig tjäna mer pengar på att driva sin verksamhet och att låta henne ansvara 
för redovisningen, än att själv ägna timmar åt något som går mycket fortare för henne 
att göra.  
 

”Det är att dom vill inte hålla på med papper, de känner att de inte har tid att 
hålla på med papper och många av dem inser ju att ”jag tjänar med pengar på att 
köra min traktor, än att sitta på kvällen och slita mitt hår med redovisningen.” – 

Redovisningskonsult 3 
 
Hon ansåg att många redovisningssystem var väl komplicerade för att företagare ska 
kunna sitta hemma och arbeta med dem. Att programmen var utvecklade av 
”datamänniskor” och inte av ekonomer gjorde inte saken bättre. För övrigt är det viktigt 
att veta vad företaget vill ha ut av programmet, är det fraktkostnaderna eller 
semesterlönen som är viktig? Detta måste de värdera och välja ett program som är 
anpassat för sin verksamhet. På frågan om vilka effekter det kan få om företagaren 
utvecklar sina kunskaper i ekonomi svarar hon att hon måste lära sig företagarens 
redovisningssystem om denne har något. Om hon inte hanterar det är det hennes ansvar, 
gentemot sin klient, att gå en kurs och lära sig programmet. Hon anser dock att 
redovisningsprogrammen ställer till mycket problem, då alla har sina guldkorn och sina 
svagheter. 
 
6.4 Redovisningskonsult 4 (fristående) 

Redovisningskonsult 4 har gått gymnasiet och sedan läst ekonomi. Hon har arbetat med 
ekonomi hela sitt yrkesverksamma liv, både inom företag och med redovisning. Det 
nuvarande arbetet som redovisningskonsult har hon haft i tio år och arbetar nu på en 
redovisningsbyrå med 45 – 50 anställda.  
 
Årsredovisnings- och bokföringslagen  
Beträffande årsredovisningslagen anser hon att det är viktigt att ha samma villkor för 
alla och att själva lagen är lätt att läsa igenom. Dock är det inte lätt att följa alla punkter 
då det kräver väldigt mycket dokumentation. 
 
Ekonomistyrning 
Hon ansåg att det var viktigt för hennes del att anpassa sig till kundens behov. Hon 
menade att det inte gav någonting att lämna en balans-, resultaträkning till någon som 
inte är intresserad av den eller inte kan tyda den. Hon berättade om ett 
redovisningsprogram där det går att analysera kundens verksamhet genom figurer av 
staplar och kurvor som var väldigt intressant att titta på och det gick även att få med 
föregående år. Detta kan göra det intressant för klienter som annars inte begriper balans- 
och resultatrapporter. Nyckeltal var inget hon ansåg att småföretagare efterfrågade i 
allmänhet.  
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”Det gör man i samband med årsredovisningen och då får man nästan förklara 
för kunden vad det står för, så då förstår man ju vad det är för intresse…” – 

Redovisningskonsult 4 
 

Beträffande feedbacken till kunden så menade hon på att hon inte pratade med alla 
klienter varje vecka, men att webben gjort det enklare då kunden kan gå in och se vad 
konsulten gjort. Det har även gjort kommunikationen lättare då konsult och klient kan 
se på samma sak samtidigt utan att vara på samma plats. 
 
Kommunikation 
Denna respondent ansåg att e-post var ett bra kommunikationsmedel då det dels är 
gratis, men att allt även blir dokumenterat, vilket var viktigt från hennes sida för att 
bland annat försäkringar ska gälla. Hon ansåg däremot att personliga möten var roligare 
och att e – post och telefonsamtal kan göra att det lättare kan uppstå missförstånd. 
 
Motivation 
Hon trodde att den främsta anledningen till att företagen anlitar en extern 
redovisningskonsult var att de var rädd att göra fel. Hon ställde sig dock positiv till att 
företagare utvecklade sina kunskaper inom ekonomi och hon tyckte det skulle vara 
mycket roligare att arbeta för dem som är intresserade. Hon ansåg trots detta att 
företagarna ska lägga tid på att tänka långsiktigt och på framtiden och att bokföringen 
som är dåtid gärna kan överlåtas till en konsult. 
 
6.5 Sammanfattande mönstertabell 

Tabell 2: Sammanfattande tabell Redovisningskonsulter.  
 Konsult 1 Konsult 2 Konsult 3 Konsult 4 
Ekonomisk 
bakgrund? 

Ekonomisk 
utbildning, 
auktoriserad. 9 år 
som red.konsult.  

Ingen ekonomisk 
utbildning, drivit 
egna verksamheter. 
Drygt 20 år som 
red.konsult.  

Enstaka kurs på 
universitet. Sedan 
dess arbetar med 
ekonomi. 10 år 
som red.konsult. 

Läst ekonomi efter 
gymnasiet. Arbetat 
med ekonomi 
sedan dess. 10 år 
som red.konsult.  

Antal anställda 1 anställd.  1 anställd. 6 anställda. 45 – 50 anställda.  
ÅRL & BFL Positiv. Positiv. Positiv. Dock 

ingen större 
förändring. 

Positiv. Dock ej 
alltid enkelt. 

Ekonomi-
styrning 

Nej, de går på 
magkänsla. Snabb 
feedback. Ingen 
modell.  

Varierande. Inga 
nyckeltal. Snabb 
feedback. Ingen 
modell – lämnade 
över till revisor.  

Skillnad beroende 
på storlek. Snabb 
feedback. Ingen 
modell – lämnade 
över till revisor.  

Varierande. Inga 
nyckeltal. Snabb 
feedback.  

Kommunikation Personliga möten, 
telefon. Arbetar 
hos klienten.  

Personliga möten, 
telefon, brev, e – 
post.  

E – post, brev, 
telefon, besökte 
hennes kontor. 

E – post, 
personliga möten.  

Motivation Kostnaden, 
kvalitet, kunskap. 
Fokusera på det 
de är bra på. 
Utformningen styr 
mycket. Tänka 
efter mer.  

Kunskap, tidsbrist. 
Enklare program = 
högre förutsättning. 
Mindre jobb för 
konsulterna.  

Tidsbrist, ej lust. 
Fokus på 
verksamheten. 
Påverkar – 
komplicerade 
system. Måste 
anpassa sig mer. 
till företagen.  

Rädsla för fel. 
Ökad kunskap 
positivt, skapar 
intresse. Tänka 
långsiktigt, ej på 
bokföring (dåtid). 
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7. ANALYS  
I följande kapitel kommer vi, utifrån den teori och tidigare studier som vår studie 
grundas på, att analysera de empiriska material som kommit oss tillhanda. Genom att 
diskutera dessa delar ämnar vi att få en ökad förståelse för företagarnas attityder och 
bedöma huruvida studiens teorier är hållbara gentemot dagens verklighet. Detta 
presenteras i kapitlets avslutande delkapitel, slutsats.   
 
7.1 Årsredovisnings- och bokföringslagen 

För att externa intressenter skall få tillgång till företags ekonomiska information samt 
för att företag skall kunna använda informationen för bland annat beslutsfattande har 
lagar framställts. Dessa lagar, Årsredovisnings- och bokföringslagen, reglerar vilken 
information som företag skall presentera men även på vilket sätt denna presentation 
skall ske. (Thomasson et al, 2008, s. 15, 19) Enligt Mårtensson (1983, s. 3) upprättar 
små företag extern redovisning endast med syftet att tillfredsställa externa intressenter 
och Kviberg et al (2007) kom i sin studie fram till att mindre företag såg den externa 
redovisningen som ett nödvändigt ont. Vi ville bland annat undersöka om det finns stöd 
för Mårtenssons teorier i dagens verklighet, det vill säga om dagens småföretagare har 
denna attityd gentemot redovisning. Vidare ville vi undersöka om vi kom fram till 
samma resultat som Kviberg et al. gjorde i sin studie som begränsades till Jönköpings 
län.  
 
Tabell 3: Sammanfattande tabell resultat årsredovisnings- och bokföringslagen. 

Sammanfattning 
Småföretagarna 

Småföretagare 1 Småföretagare 2 Småföretagare 3 Småföretagare 4 

ÅRL & BFL 
 
 

Positiv 
Trygghet 

Positiv Positiv Positiv 

Sammanfattning 
Red.konsulter.  

Konsult 1 Konsult 2 Konsult 3 Konsult 4 

ÅRL & BFL Positiv. Positiv. Positiv. Dock 
ingen större 
förändring. 

Positiv. Dock ej 
alltid enkelt. 

 
Ett intressant resultat som vi kom fram till i denna studie är att samtliga respondenter 
besitter positiva inställningar till bokföringskravet. Att redovisningskonsulterna ser 
lagstiftningen som en fördel är i sig inte förvånande men då det kommer till 
småföretagarnas attityder skiljer sig resultatet avsevärt i jämförelse med vad Kviberg et 
al (2007) kom fram till i sin studie. Sammantaget anser de småföretagare som vi 
intervjuade att lagkravet utgör en trygghet för dem då det ökar förutsättningarna att 
företag sköter sig och drivs på rätt sätt, det blir ordning och reda samt att oseriösa 
företagare lättare kan urskiljas. Redovisningskonsulterna såg lagkravet som positivt då 
företagen får mer riktlinjer att gå efter, vilket är viktigt för att alla skall göra på samma 
sätt, med samma villkor. Vidare anser de att det blir svårare att fuska och att 
lagstiftningen ökar konsulternas förutsättning att ställa krav på de företag som inte tar 
det på allvar då det i så fall kan behövas ganska hårda nypor.  
 
Skillnaden i resultaten kan tänkas bero på att Kviberg et al (2007) begränsat sin studie 
till byggbranschen och tjänsteföretag. En annan aspekt som kan vara avgörande för 
dessa skiljda resultat är att vi valt att inrikta oss på småföretagare som anlitar externa 
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redovisningskonsulter. I och med att våra respondenter inte tar hand om redovisningen 
själva, utan kan sägas ha ett fungerande samarbete med externa redovisningskonsulter, 
kan deras medvetenhet om lagstiftningens totala innebörd vara dold för dem. De kan 
fokusera sin tid på företagets verksamhet och överlåter den externa redovisningen till 
konsulten som sedan kommunicerar den information som företagaren är intresserad av 
eller behöver till företaget. I och med detta kan småföretagarna distansera sig från 
redovisningens fulla innebörd och erhålla information som för dessa är viktig mot en 
enkel kostnad för tjänsten. Ur denna synvinkel kan det tänkas att attityden mot extern 
redovisning blir positivare, förutsatt att kostnaden för informationen inte är för hög. 
Denna aspekt kommer vi diskutera i mer detalj i delkapitlet Informationsvärde här 
nedan.  
 
Då det framgick av vår teoretiska referensram att småföretagare var negativa till extern 
redovisning och att de inte använde informationen för internt beslutsfattande fick vi en 
föreställning om att ett eventuellt samband kunde urskiljas. I och med att 
småföretagarna i denna studie har en positiv attityd till bokföringsskyldigheten och 
därigenom extern redovisning kan det därav tänkas att dessa använder informationen till 
att fatta beslut beträffande verksamheten i relativt stor utsträckning. Vidare kan dessa 
företagare tänkas vara mer motiverade att sätta sig in i den ekonomiska informationen 
som de erhåller från sina externa redovisningskonsulter. Vi kommer i nästkommande 
delkapitel att föra en diskussion beträffande dessa aspekter. 
 
7.2 Ekonomistyrning 

Mårtensson (1983, s. 3) och Hansson et al (2007, s. 11) har angett i sin litteratur att små 
företag inte nyttjar ekonomisk information i form av årsredovisningar och extern 
redovisning för kontroll och beslutsfattande i sin verksamhet. En studie av Ohlsson et al 
(2007) visar dock att redovisningsinformationen används som ett verktyg och till 
företagsstyrning hos dennes respondenter. Vidare har Agrotis & Hildingsson (2007), i 
sin studie, kommit fram till att faktorer såsom kunskap, resurser, tid och 
framgångssträvan påverkar företagens sätt att se på och använda sig av informationen. 
Vi ville i denna studie undersöka om det finns stöd, i den begränsade sociala verklighet 
som vi har undersökt, för dessa teorier och tidigare forskning. Med andra ord om 
ekonomisk information inte används av småföretagare för det givna ändamålet. Det kan 
tänkas att olika uppfattningar beträffande området finns i och med att Ohlsson et al 
(2007) kommit fram till ett annat resultat i sin studie. Om småföretagen inte använde 
informationen till ekonomistyrning ville vi även få insikt i vad detta kunde tänkas bero 
på. Det kan exempelvis vara så, om företagaren erhåller informationen i ett sent skede, 
att den blir inaktuell och inte kan användas på det sättet.  
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Tabell 4: Sammanfattande tabell, resultat ekonomistyrning. 
Sammanfattning 
Småföretagarna 

Småföretagare 1 Småföretagare 2 Småföretagare 3 Småföretagare 4 

Ekonomistyrning 
 

Internt 
beslutsfattande/ 
Magkänsla 
Budgetering.  

Internt 
beslutsfattande. 
Budgetering. 
Snabb feedback 

Internt 
beslutsfattande. 
Månadsvis 
feedback 

Ingen djupgående 
analys av 
verksamheten. 
Nöjd med feedback 

Sammanfattning 
Red.konsulter.  

Konsult 1 Konsult 2 Konsult 3 Konsult 4 

Ekonomistyrning 
 

Nej, de går på 
magkänsla. Snabb 
feedback. Ingen 
modell. 

Varierande. Inga 
nyckeltal. Snabb 
feedback. Ingen 
modell – lämnade 
över till revisor. 

Skillnad beroende 
på storlek. Snabb 
feedback . Ingen 
modell – lämnade 
över till revisor. 

Varierande. Inga 
nyckeltal. Snabb 
feedback.  

 
Majoriteten av de småföretagare som vi intervjuat använder redovisningsinformation i 
någon utsträckning för internt beslutsfattande. Det var endast en av småföretagarna som 
inte ansåg sig göra detta då hon upplevde att det var förhållandevis enkelt att fatta beslut 
om verksamheten då företaget var så pass litet. Detta anser vi dock inte innebär att 
respondenten uteslutande inte fattar beslut genom ekonomistyrning. Det kan tänkas att 
hon, då det gäller ett fåmansföretag, är så väl insatt i alla aspekter av verksamheten att 
de beslut som fattas grundas på hennes vetskap av företagets ekonomiska ställning. Ur 
hennes perspektiv används inte ekonomiska termer och nyckeltal för att fatta besluten 
men vi är övertygade om att hon är medveten om att exempelvis betalningssvårigheter 
kan uppstå om företaget inte har tillräckligt med pengar på banken. Om hon vid 
beslutsfattande tar sådana aspekter i åtanke anser vi därav att hon analyserar 
verksamheten såsom ekonomistyrning ämnar göra.  
 
De övriga småföretagarna anser vi använder sig av redovisningsinformationen för att 
fatta beslut beträffande verksamheten i och med att de vid investeringar, expansion av 
verksamheten, månadsavstämningar och budgetplanering använder sig av den 
ekonomiska information som de erhåller från konsulten. Två av respondenterna utför 
även räkenskapsanalys i någon utsträckning då de ser över kostnader och intäkter i 
årsredovisningens balans- och resultaträkning. Vi anser inte att en räkenskapsanalys 
behöver vara avancerad, med en mängd nyckeltal och modeller, som tas fram. Detta 
skulle vidare inte vara motiverat för så pass små företag då de i stor utsträckning redan 
besitter den vetskap som nyckeltalen skulle ge. Företagarna upplevdes vara insatta i sina 
verksamheter och har trots sin begränsade ekonomiska bakgrund goda förutsättningar 
att fatta ekonomiskt grundade beslut. Det är här viktigt att se situationen ur företagarnas 
synvinkel och reflektera över vad de faktiskt gör i verksamheten. Fåmansföretag anser 
vi vara så pass insatta i verksamheten att de inte upplever något behov av nyckeltal, 
modeller och analyser för att fatta de interna besluten. Dock upplever företagarna som 
har närmare tio anställda ett större behov av ekonomisk information att utgå ifrån vid 
beslutsfattande. Småföretagare 1, som är det företag med flest anställda som vi 
intervjuade, använder dock inte informationen i samma utsträckning som företagare 2 
(med sju anställda) kan anses göra. Dock så har Småföretagare 1 efterfrågat mer 
analyser av sin redovisningskonsult men har inte erhållit all den information som hon 
velat ha. Därav anser vi inte att det går att utesluta att informationen används mer av 
dessa lite större företag.  
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En intressant aspekt av detta område är att redovisningskonsulternas uppfattning om de 
olika företagens nyttjande av informationen inte i alla av fallen överensstämde med 
verkligheten. Till viss del kan det vara en tolkningsfråga, eftersom konsulterna mest 
troligt tänkte på den information som de gav till företagen. Detta innebär att de 
fåmansföretag som vi intervjuade inte använder den specifika informationen för 
beslutsfattande utan går på den vetskap de redan besitter själva. Ur denna aspekt har 
redovisningskonsulterna rätt i sin uppfattning och verkligheten kan för dessa ses som att 
besluten tas med hjälp av magkänsla.  
 

”Ja det känns lite mer som att, ja jag får siffrorna på ett papper också tittat jag 
på pappret också bara – ”jaha…!” också lägger man det åt sidan. Så att ja, dem 

kör nog mer med magkänsla.” – Redovisningskonsult 1 
 
När det gäller feedbacken så anser vi att samtliga småföretagare erhåller den 
ekonomiska informationen inom ramen för dess giltighet.  Den sker kontinuerligt och 
ges oftast en till två veckor in på nästkommande månad. I och med detta anser vi att 
småföretagarna har goda förutsättningar att använda informationen som underlag till 
sina beslut beträffande verksamheten.  
 
Att vårt resultat skiljer sig från vad litteraturen inom området säger finner vi som 
intressant. Då Ohlsson et al (2007) kom fram till att även deras respondenter använde 
redovisningsinformationen som ett verktyg och vid ekonomistyrning kan det upplevas 
finnas en utveckling inom området. Det kan dock tänkas att resultatet av olika studier 
till viss del beror på hur forskarna ser på problemet. Vissa kan tänkas vara för låsta till 
ekonomiska termer och det synsätt som ekonomisk utbildning ger för att vidare inte 
reflektera över vad metoderna innebär i vanligt folktal. Vår tolkning, av den information 
som blivit tillgänglig för oss i denna studie, är att tillvägagångssätten som 
småföretagarna har vid beslutsfattande kan anses vara en enklare typ av 
ekonomistyrning i jämförelse med vad den teoretiska referensramen framställer.  
 
7.3 Kommunikation 

Den kommunikationsteori vi använt oss av i studien visar att meddelanden lätt 
missförstås när kommunikation sker på annat sätt än genom muntlig konversation öga 
mot öga. Shannon & Weaver menar att kommunikationsmedier måste väljas med 
omsorg och att tydlighet i ord och text är ett måste när kommunikation sker på annat 
sätt än genom ett fysiskt möte. (Shannon & Weaver, 1959, s. 98) Studien av Edlund & 
Wallgren (2007) visade är det viktigt att konsulten agerar pedagogiskt gentemot 
företagaren och enligt en annan studie, genomförd av Degerman & Marklund (2008) 
bör den ekonomiska informationen anpassas till småföretagarnas behov och 
kunskapsnivå.  
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Tabell 5: Sammanfattande tabell, resultat kommunikation. 
Sammanfattning 
Småföretagarna 

Småföretagare 1 Småföretagare 2 Småföretagare 3 Småföretagare 4 

Kommunikation E-post E-post, möten, 
telefon 

E-post, telefon E-post, möten, 
telefon 

Sammanfattning 
Red.konsulter.  

Konsult 1 Konsult 2 Konsult 3 Konsult 4 

Kommunikation Personliga möten, 
telefon. Arbetar 
hos klienten. 

Personliga möten, 
telefon, brev, e – 
post.  

E – post, brev, 
telefon, besökte 
hennes kontor. 

E – post, 
personliga möten.  

 
Vi har genom vår empiriska undersökning insett att kommunikationen mellan 
redovisningskonsulter och företagaren många gånger består av e – post. Frågan är om 
det är en önskan från företagarens sida, eller om det är så redovisningskonsulten vill ha 
det. På vår fråga om kommunikation har företagarna kortfattat svarat att de bland annat 
använder sig av e – post, medan redovisningskonsulterna argumenterat för hur bra det är 
med e – post, att det är gratis, samt att det är lättillgängligt. En av de intervjuade 
redovisningskonsulterna nämnde att fördelen med denna kommunikationskanal var att 
all skriftlig kontakt mellan denne och företagaren då dokumenterades, vilket enligt 
henne var viktigt bland annat för att försäkringar ska gälla. För henne var det viktigt att 
kunna bevisa vad de båda parterna kommit överens om utifall meningsskiljaktigheter 
skulle uppstå. Det är så även möjligt att redovisningskonsulterna överfört sin positiva 
syn på den typen av kommunikation till företagarna. 
 
Enligt Bergström och Lumsden är det viktigt att reflektera över val av 
kommunikationsmetod då hinder som till exempel skillnader i språk skiljer sig åt mellan 
personer (Bergström & Lumsden, 1993, s. 246 – 247). En av redovisningskonsulterna 
reflekterade över detta och menade att hon fördrog att träffa sina klienter personligen då 
det minskade riskerna för missförstånd. Två av våra intervjuade företagare hade valt att 
redovisningskonsulten kom till dem på företaget och utförde sitt arbete på plats. 
Ytterligare en företagare hade ett önskemål beträffande detta men 
redovisningskonsulten hade inte denna möjlighet. Detta var intressant information för 
oss då Bergström & Lumsden i sin studie kommit fram till att det är en bra lösning i och 
med det underlättade kommunikationen mellan företagaren och redovisningskonsulten, 
samt att rapporter kunde skrivas på ett sätt som gör den lättare att förstå för företagaren 
(Bergström & Lumsden, 1993, s. 246 – 247). Degerman & Marklund (2008) och 
Edlund & Wallgren (2007) har i sina studier kommit fram till att informationen bör 
anpassas till småföretagarna, bland annat efter behov och kunskapsnivå. Vi anser i och 
med detta att det är en fördel att två av de redovisningskonsulter som vi intervjuade 
utför sitt arbete på plats hos företagarna. Detta då de kan föra en öppnare dialog med 
småföretagarna och då parterna kan lära känna varandra på en annan nivå än om de 
endast var i kontakt via telefon eller e – post. I vår empiri kom det dock fram, i ett av de 
två fallen där redovisningskonsulten utförde sitt arbete på företaget, att konsulten inte 
var positiv till upplägget. Bergström & Lumsden menade att nackdelen med det sättet 
att arbeta låg i att resekostnaderna för redovisningskonsulten ökade (Bergström & 
Lumsden, 1993, s. 246 – 247). Vår intervjuperson ansåg däremot att det var enklare att 
arbeta från sitt eget kontor än från företaget, dock var hon tillmötesgående till 
företagarens önskan.  
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7.4 Motivation 

Enligt Ahl handlar människor generellt logiskt och i egenintresse samt väljer det 
alternativ som ger störst ekonomisk vinst för henne själv (Ahl, 2004, s. 24 – 25).  
 
Tabell 6: Sammanfattande tabell, resultat motivation. 
Sammanfattning 
Småföretagarna 

Småföretagare 1 Småföretagare 2 Småföretagare 3 Småföretagare 4 

Motivation 
 

Tidsbrist Tidsbrist, ökad 
kvalitet 

Tidsbrist  Ej intresserad av 
sådant arbete. 

Sammanfattning 
Red.konsulter.  

Konsult 1 Konsult 2 Konsult 3 Konsult 4 

Motivation Kostnaden, 
kvalitet, kunskap. 
Fokusera. System 
styr mycket. 
Tänka efter mer. 

Kunskap, 
tidsbrist. Enklare 
program = högre 
förutsättning. 
Mindre jobb.  

Tidsbrist, ej lust. 
Fokus. Påverkar – 
komplicerade 
system. 
Anpassning.  

Rädsla för fel. 
Ökad kunskap 
positivt. Tänka 
långsiktigt, ej på 
bokföring (dåtid). 

 
Av svaren vi fick i vår intervjuundersökning kan vi tyda att anledningen till att 
företagarna valt att anlita en redovisningskonsult är att de på grund av tidsbrist inte har 
möjlighet att sköta arbetet själv. En redovisningskonsult antog även att det handlade om 
att företagarna ansåg att de tjänade mer pengar på att sköta verksamheten än att arbeta 
med bokföringen. Kostnaden för att anlita konsult tjänas in av allt arbete som 
företagaren kan göra när denne inte behöver inblanda sig i arbetet med bokföringen. 
Denna teori kan mycket väl stämma överens med verkligheten då de flesta företagare 
sade sig tycka redovisningskonsulten vara värd kostnaden för att anlita denna. Trots att 
tidsbrist var den främsta anledningen till att företagarna anlitade en redovisningskonsult, 
var det ingen som vid frågan om vad som skulle krävas för att de skulle vilja sköta 
arbetet med bokföringen själva, svarade ”tid”. Hälften av företagarna svarade att de, om 
företaget var större, eller expanderade, skulle överväga att anställa en ekonomiassistent 
som skötte det arbetet. De var med andra ord inte intresserade av att arbeta med det 
själva. Detta kan bland annat bero på, som en av företagarna sa, att det är bra att ha en 
extern person som sköter arbetet i fall det skulle bli något fel. De andra svarade att det 
var en trygghet att en person som endast arbetar med sådana saker får sköta 
bokföringen, samt att intresset för att sköta det själv var obefintlig. Oviljan till detta kan 
ha att göra med att endast en av företagarna hade någon form av ekonomisk bakgrund 
och att de därmed kan antas vara ointresserade av ekonomiskt arbete. En av 
redovisningskonsulterna vad tydlig med sin åsikt då hon menade att företagarna ska 
arbeta med sådant de tycker är roligt och fokusera på framtiden. Då bokföring handlar 
om dåtid ansåg hon att de skulle lämna över den till någon extern konsult.  
 
Redovisningskonsulternas allmänna uppfattning var att utformningen av 
redovisningssystemen kunde göra det svårt för företagarna att sätta sig in i dem.  Detta 
kan vara en av aspekterna som företagarna menade med ”tidsbrist”. Kanske är de 
medvetna om att redovisningssystem kan vara komplicerade att förstå och att dem kan 
vara tidskrävande att hantera. Då en av redovisningskonsulterna menade att det är 
viktigt att sätta sig in i och fundera på vad företaget vill ha ut av sitt 
redovisningsprogram innebär ju det att företagarna även måste lägga ner tid på att finna 
ett redovisningssystem som passar deras ändamål. 
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Tre av fyra redovisningskonsulter ställde sig positiva vid tanken att småföretagarna 
utvecklade sina kunskaper inom ekonomi. Endast en befarade att det skulle innebära 
mindre arbete för redovisningskonsulterna, de andra ansåg att det skulle vara roligare att 
arbeta för företagare som var intresserade av ekonomin. Att en av konsulterna såg en 
risk med att lära ut och förmedla ekonomisk information kan upplevas märkligt. Risken 
med det är att företagarna då inte erhåller all den information som kan vara av vikt för 
dem, eller som de efterfrågar. En av våra intervjuade företagare påtalade detta, att de 
inte erhållit den information de efterfrågat från redovisningskonsulten, men att de 
istället fått råd hos revisorn. Denne förmodade att informationen inte nått dem för att det 
tog för lång tid för redovisningskonsulten att sammanställa den typen av dokument som 
efterfrågades. Frågan är om det inte lika gärna kan bero på att konsulten medvetet inte 
vill ge ut en viss sorts information av andra anledningar.  
 
7.5 Informationsvärde  

Omfattningen av den ekonomiska information som företag köper begränsas till stor del 
av ekonomiska aspekter. Exempelvis tenderar kvantitativ information att vara billigare 
än kvalitativ och vid en viss informationsmängd täcks inte kostnaden längre av 
informationens värde. (Gröjer, 2002, s. 28 – 29) För att få insikt i om småföretagare 
inser värdet av redovisningsinformationen ville vi därav undersöka hur de upplevde 
kostnaden för informationen i relation till värdet på den. Med hjälp av uppskattningar av 
hur omfattande småföretagarnas redovisningsinformation är samt hur de ser på värdet 
av denna i relation till kostnaden kunde vi placera in dessa i Gröjers modell. 
 
Tabell 7: Sammanfattande tabell, resultat informationsvärde. 
Sammanfattning 
Småföretagarna 

Småföretagare 1 Småföretagare 2 Småföretagare 3 Småföretagare 4 

Informations-
värde 

Positiv Positiv Positiv Positiv 

 
Beträffande informationsmängden anser vi, utifrån den information som blev tillgänglig 
för oss, att omfattningen var relativt lika hos de småföretag som vi intervjuade. 
Småföretagarna betalade för att de externa redovisningskonsulterna skulle sköta om in- 
och utbetalningar, löneadministration, betalning av skatter och avgifter, 
månadsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Övriga tjänster, såsom framtagande av 
statistik och analyser av specifika slag, utgör vidare något som efterfrågas utöver denna 
konsekvent förekommande information. I och med detta anser vi att 
informationsmängden kan ses som ett standardutbud och då inga mer avancerade 
analyser eller nyckeltal genereras på regelbunden basis är informationsmängden alltså 
inte allt för omfattande. Vidare upplever samtliga av småföretagarna att kostnaden för 
informationen är rimlig. I och med att redovisningskonsulterna behöver kontinuerlig 
utbildning eller hålla sig ajour på annat vis beträffande lagar och regler, samt då 
företagen får en kvalitetssäkerhet på redovisningen anser det att det är värt att betala för 
tjänsten.  
 

”… jag tycker att det är värdefull information och värdefullt arbete som dem utför 
så att… … jag tycker nog att det är ganska rimliga kostnader dem har.”  

– Småföretagare 3 
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De ser även till alternativkostnaden för arbetet då de hade varit tvungna att ta tid från 
verksamheten om de skulle utföra arbetet med redovisningen på egen hand. En av 
småföretagarna betonade att hon hade förståelse för småföretagare som anser att det är 
en hög kostnad då det snabbt drar ihop sig till många tusenlappar på ett års tid.  
 
I och med dessa uppfattningar fick vi en bild av prisnivån på den information som 
företagarna köpte. Vi uppskattade att kostnaden i nuläget var acceptabel för de 
respondenter vi intervjuat, en av dessa hade exempelvis aldrig tänkt tanken att tjänsten 
skulle anses dyr. Med denna information kunde vi först och främst uppskatta 
informationsmängden och placerade en lodrät prickad linje i modell på nästa sida (Figur 
4) för att demonstrera hur sambandet i övrigt torde vara. Linjen drogs rakt upp till 
informationsvärdelinjen för att generera informationens värde enligt modellens 
uppbyggnad.  
 

Som framgår av sambandet går det att konstatera att värdet på den informationsmängd 
som småföretagarna köper borde överväga kostnaden för informationen relativt mycket. 
I det fallet småföretagarna hade efterfrågat mer information hade den lodräta prickiga 
linjen flyttats närmare mitten av figuren och skillnaden mellan värdet på informationen 
och dess kostnad hade blivit ännu större. Dock så har här värdet på informationen börjat 
avta då den streckade linjens lutning minskar. Vi anser att den informationsmängd som 
småföretagarna köper är av lämplig omfattning av två anledningar. Dels för att de 
använder informationen till en begränsad utsträckning och alla har inte behov av den för 
något mer ändamål än som en bekräftelse att det går som planerat. Den andra 
anledningen anser vi vara att mer information ökar kostnaden, även om värdet av 
informationen även den ökar så ökar kostnaden i högre proportion. I och med detta 
anser vi inte att företagarna bör eftersträva att öka informationsvärdet i någon större 
utsträckning, genom att efterfråga mer information. En del nyckeltal kan vara 
användbara även för de allra minsta företagen men vi anser inte att sådan information 
kommer innebära någon större förflyttning av linjen. Detta då linjen utgår från en 
genomsnittlig uppskattning av de intervjuade företagens informationsmängd.  
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Figur 4. Sambandet mellan informationsvärde och informationskostnad  
 för småföretagare. (Baserad på Figur 3, Gröjer, 2002, s. 29) 
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7.6 Slutsats 

Studiens syfte är att kartlägga små företags attityder gentemot redovisningsinformation, 
att diskutera en teoretisk referensram som kan underlätta förståelsen av företagarnas 
attityder samt att bedöma dessa teoriers hållbarhet gentemot dagens verklighet.  
 
Genom detta syfte ämnar vi att besvara studiens problemformulering; 
 
Hur använder små företag redovisningsinformation de fått från sina 
redovisningskonsulter? 
 
Små företags attityder mot- och användning av redovisningsinformation 
Med hjälp av studiens analys kan vi konstatera att små företag har en positiv attityd 
gentemot bokföringskravet och dess innebörd. De ser en trygghet i att företags ekonomi 
sköts om på rätt sätt och att oseriösa företagare lättare kan urskiljas.  
 
Vi har även kommit fram till att samtliga småföretagare som deltagit i denna studie till 
viss utsträckning använder sig av ekonomistyrning vid internt beslutsfattande. 
Omfattningen och användningen av den redovisningsinformation som företagarna 
erhåller från sina redovisningskonsulter varierar dock beroende på de olika 
verksamheternas storlek. De allra minsta småföretagen har mest troligt redan en viss 
vetskap om verksamhetens ekonomiska ställning innan redovisningsinformationen blir 
tillgänglig. Deras användning av den ekonomiska informationen tror vi därav är mer 
begränsad än för de större småföretagen. Dessa använder nämligen i större utsträckning 
specifik information som framställs av deras redovisningskonsulter när de fattar beslut 
beträffande verksamheten.  
 
Redovisningsinformationen kommuniceras i stor utsträckning via e – post. Detta kan 
tänkas bero på att redovisningskonsulterna kan se en fördel med denna 
kommunikationskanal i och med att den underlättar deras dokumentation. Från 
småföretagarens sida kan vi dock urskilja ett behov av personlig kontakt i större 
utsträckning då majoriteten av småföretagarna föredrar att redovisningskonsulten utför 
arbetet hos företaget.  
 
Utifrån vår analys kan vi konstatera att småföretagarna inte kan anses motiverade att 
sköta bokföringen på egen hand. Detta då anledningen till att de anlitar externa 
redovisningskonsulter är att de inte har tid eller intresse att göra den själva. Vidare 
skulle det innebära att småföretagarnas omsättning skulle påverkas i och med att tid 
skulle tas från kärnverksamheten.  
 
De upplever vidare inte att kostnaden att anlita externa redovisningskonsulter överstiger 
värdet av den information och de fördelar som fås genom dessa.  
 
Teoriernas hållbarhet gentemot verkligheten 
Beträffande de kommunikationsteorier som vår teoretiska referensram behandlar anser 
vi att det resultat som vi kommit fram till i denna studie stämmer överens med vad 
teorierna förmedlar. Det vill säga att kommunikationskanaler bör väljas med omsorg då 
missförstånd i annat fall kan uppstå.  
 



KAPITEL 7 – ANALYS 

	   52	  

I och med att småföretagarna väljer att anlita redovisningskonsulter då kostnaden för 
tjänsten tjänas in tack vare att de kan ägna sig åt kärnverksamheten anser vi att 
motivationsteorierna uppfylls. Detta då individer, enligt teorin, agerar i egenintresse och 
väljer det alternativ som ger bäst utfall.  
 
Gröjers (2002) teori om informationsvärde anser vi även den passar bra in i den sociala 
verklighet som vi undersökt. Vi har kunnat uppskatta respondenternas position i 
modellen beträffande informationsmängd, informationsvärde och kostnad och anser att 
sambandet mellan dessa finns närvarande.   
 
Skillnader mellan denna studies resultat och vad den teoretiska referensramen uttrycker 
kan urskiljas i teorierna beträffande småföretagaren användning och nytta av ekonomisk 
information. Främst är det Mårtenssons (1983) uppfattning om att småföretag endast 
upprättar extern redovisnings för att tillfredsställa externa intressenter. Det var inte 
någon av de småföretagare som vi intervjuade som har uttryckt en sådan attityd. 
Samtliga småföretagare använde sig av ekonomisk information i någon utsträckning då 
de fattade interna beslut. Det kan därav tänkas att dagens småföretagare har en annan 
attityd gentemot ekonomisk information i jämförelse med vad de hade på 80 – talet. 
Dock så har även Hansson et al (2007) varit inne på problemet med småföretagares 
användning av ekonomisk information. Det kan därav tänkas vara så att den teoretiska 
referensramen i detta fall behandlar mer specifik användning av informationen, genom 
genererande av nyckeltal och analyser. De allra minsta småföretagarna använde inte 
informationen på sådant sätt, dock tror vi att de redan besitter den vetskap som krävs för 
att fatta ekonomiskt grundade beslut beträffande verksamheten och därav inte har detta 
behov. De använder informationen mer som en bekräftelse på att det går som de tänkt, 
vilket stämmer överens med Bergström & Lumsdens (1993) teori beträffande nyttan av 
redovisningsinformation. Mårtensson (1983) har även tagit upp aspekten om 
småföretagares motivation att sätta sig in i redovisningssystem. Denna teori kan tyckas 
hållbar även idag då det framgått att småföretagarna inte varit motiverade att sköta 
bokföringen på egen hand samt då de inte anser sig ha kunskapen att göra det.  
 
Marriott & Marriott (2000) uttryckte i sin teori att småföretagarnas bristfälliga 
finansiella medvetenhet utgör ett stort problem. Detta kan vi inte fullt hålla med om då 
våra respondenter anser att den information som de erhåller från sina konsulter är värd 
den kostnad som de betalar. Kunskapsnivån hos småföretagarna beträffande ekonomi 
kan anses begränsad men trots detta uppskattar de den ekonomiska informationen. Vi 
anser dock att de allra minsta småföretagarna kan tjäna på att använda 
redovisningsinformationen i större utsträckning och att det därav inte skulle skada att de 
utvecklar sin förståelse för området i nödvändig utsträckning. Detta då den 
småföretagare som hade viss erfarenhet inom verksamhetens bokföring i god 
utsträckning använde sig av nyckeltal vid internt beslutsfattande.  
 
Beträffande utveckling av småföretagarnas ekonomiska kunskaper kan vi hålla med 
Bergström & Lumsden (1993) som anser att det vore positivt för företagen. Detta då vi 
som tidigare sagt tror att de minsta småföretagen skulle tjäna på att i viss mån ta del av 
specifika nyckeltal för stöd vid beslutsfattande. Dock så fann vi i vår studie inte mycket 
stöd för Bergström & Lumsdens uttalande om det dilemma som 
redovisningskonsulterna kan ställas inför om företagarna ökar sin kunskap. Det vill säga 
att småföretagarna skulle välja att utföra arbetet själva. För det första så framgår det av 
vår analys att småföretagarna inte vill sköta arbetet på egen hand och för det andra har 
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endast en av de redovisningskonsulter som vi intervjuat uttryckt denna negativa 
konsekvens.   
 
Sammanfattningsvis anser vi i och med ovanstående bedömning att en del viktiga 
aspekter beträffande den teoretiska referensramen inte är hållbar i den sociala verklighet 
som vi i denna studie undersökt. 
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8. VÄGLEDNING 
I följande kapitel kommer läsaren att få insikt i den vägledning vi vill rekommendera 
småföretagarna beträffande ämnesområdet. Vägledningen baseras på vår studies 
analys av småföretagarnas användning av den redovisningsinformation som de erhåller 
från sina redovisningskonsulter.  
	  
8.1 Småföretagare 

Utifrån resultatet av denna studie vill vi rekommendera småföretagare att i den mån 
relevant använda sig av den redovisningsinformation som de erhåller från sina externa 
redovisningskonsulter. De allra minsta småföretagen anser vi skulle dra fördelar av att 
använda sig av relevanta nyckeltal vid sitt beslutsfattande för att öka strukturen på 
beslutsfattandet och kunna utveckla sitt företagande i större utsträckning. Med hjälp av 
vår teoretiska referensram beträffande ekonomistyrning får de insikt i vilka mått som 
med enkelhet kan erhållas från deras redovisningskonsulter. Det har framgått att 
småföretagarna värdesätter den trygghet som det innebär att bokföringen blir rätt gjord 
med hjälp av de externa redovisningskonsulterna. I och med detta ser vi en möjlighet för 
dessa småföretagare att känna ytterligare trygghet beträffande verksamheten genom att 
grunda sina beslut på nyckeltal och inte endast på deras intuition. Kostnaden för sådan 
information anser vi inte borde upplevas som för hög av småföretagaren och enligt 
Gröjers (2002) skulle en liten mer informationsmängd innebära högre 
informationsvärde. Beträffande de större småföretagarna, som närmar sig tio anställda 
och fler, anser vi att de bör ha kunskap om de nyckeltal som är relevanta för de beslut 
som skall fattas för verksamheten. Kunskapen bör i varje fall sträcka sig till 
medvetenhet om de nyckeltal som bör efterfrågas från redovisningskonsulten samt att 
de bör kunna tillämpa dessa vid beslutsfattandet.  
	  

8.2 Redovisningskonsulter 

I och med att de redovisningskonsulter som vi intervjuat inte i full utsträckning haft rätt 
bild av sina klienters beslutsfattande anser vi det som viktigt att de i större utsträckning 
sätter sig in i detta. I annat fall kan det upplevas vara svårt för konsulterna att kunna 
tillfredsställa de behov som småföretagarna har. Vidare ser vi inget dilemma för 
konsulterna att agera pedagogiskt gentemot småföretagarna då dessa oavsett inte skulle 
vilja sköta bokföringen på egen hand. Därav anser vi att redovisningskonsulterna kan 
bidra till småföretagarnas förståelse för relevanta nyckeltal som kan användas för deras 
beslutsfattande.  
 
8.3 Forskning 

Efter att ha utfört denna studie vill vi ge förslag på fortsatt forskning i ämnesområdet. 
Vi har i vår undersökning insett att alla småföretagare i studien använder sig av 
ekonomistyrning i någon mån. Redovisningskonsulterna vi intervjuat menar dock att 
småföretagarna inte gör detta. Vi kan i och med det urskilja en lucka i 
kommunikationen mellan dessa som skulle vara intressant att undersöka. Eftersom att 
många småföretagare inte besitter någon djupare ekonomisk utbildning kan det göra att 
redovisningskonsulten och denne pratar förbi varandra då de har olika kunskapsnivå i 
ämnet. Kommunikationsproblemet kan möjligtvis finnas i att småföretagaren inte vet 
vilken information denne ska efterfråga från redovisningskonsulten. 
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9. FÖRFÖRSTÅELSE & SANNINGSKRITERIER 
I och med att vi i denna studie inte sökt att finna en absolut sanning om den sociala 
verkligheten kommer vi inte att använda oss av sanningskriterierna reliabilitet och 
validitet i detta kapitel. Kvaliteten på kvalitativ forskning bör bedömas utifrån andra 
kriterier, nämligen trovärdighet och äkthet. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) Vi kommer 
inledningsvis även diskutera hur vår förförståelse inom ämnesområdet enligt oss har 
påverkat studiens. 
 
9.1 Förförståelse 

Att våra personliga erfarenheter och vår ekonomiska utbildning i någon synlig 
utsträckning skulle ha påverkat vår studie och dess resultat är inte något vi upplever 
skett. Att våra teorier framställde småföretagare som negativa gentemot 
bokföringskravet anser vi inte har påverkat oss att utgå ifrån att detta skulle vara fallet i 
denna undersökning. Detta då vi tagit till oss av den positiva attityd som småföretagarna 
som vi intervjuat haft beträffande ämnet och grundat våra slutsatser på detta. Vi 
upplever inte heller att vi haft problem att sätta oss in i småföretagarnas perspektiv. 
Detta kan vara ett resultat av dels de teorier och tidigare studier som vi tagit del av men 
även då det inte är många år sedan vi själva hade lite kunskap om ämnet redovisning. 
Med det sistnämnda menar vi att det kan ha bidragit till att vi kan förstå deras situation 
beträffande problemområdet även då vi nu är utbildade inom redovisning. Våra tidigare 
arbetslivserfarenheter från både små och stora organisationer kan även ha bidragit till att 
detta inte varit ett problem.  
 
9.2 Trovärdighet 

I de fallen det finns flera olika beskrivningar av den sociala verkligheten är en 
avgörande faktor för att ett forskningsresultat skall godtas av andra dess trovärdighet. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307) I detta delkapitel kommer vi att diskutera 
trovärdighetens fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka 
och bekräfta.  
 
Tillförlitlighet 
Vid genomförandet av denna studie har vi arbetat i enlighet med etablerade akademiska 
regler för uppsatsskrivande. Exempelvis har vi författat texterna i detta arbete på egen 
hand och de texter som grundas på någon annan källa har angivits med hjälp av 
referenser. En svaghet som vi kan se beträffande tillförlitligheten är att vi inte haft 
möjlighet, på grund av tidsbrist, att rapportera tillbaka till respondenterna så att dessa 
kunnat granska de uppgifter vi använt från deras intervjuer. Detta hade ökat studiens 
tillförlitlighet. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) För att i viss mån kompensera för detta 
har vi sparat det material som vi baserat vår empiri på, nämligen de inspelningar som 
gjorts hos företagen samt även de transkriberingar vi gjort av dessa. Då det finns en 
möjlighet att respondenterna kan uppleva detta som obekvämt har vi dock valt att ta 
bort dessa efter att tidsramen för eventuella förtydliganden och dylikt passerat.  
 
Överförbarhet 
Genom att försöka återge den sociala verkligheten, som vi i denna studie undersökt, 
med redogörelser av den information som framkommit ämnar vi att skapa ökad 
förståelse för läsaren. Med hjälp av den empiri som ligger till grund för vår studies 
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analys och resultat anser vi att läsaren får en förutsättning att bedöma huruvida det är 
överförbart till någon annan kontext eller miljö. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vår 
egen uppfattning är att överförbarheten för vårt resultat inte borde vara begränsat till de 
småföretag och konsulter som vi intervjuade. Det kan tyckas att fyra småföretagare i sig 
inte utgör någon stor del av en social verklighet, men vi anser, då svaren från dessa har 
varit så entydiga samt då det vore osannolikt att detta är slumpmässigt, att de inte är 
ensamma med sina attityder. Även då dessa småföretagare är verksamma inom olika 
branscher ser vi inte att resultatet skulle vara specifikt för just en bransch. Vidare har 
redovisningskonsulterna bidragit till en mer generell bild av denna sociala verklighet då 
deras svar baserats på en mer generella verklighet och inte riktade mot de specifika 
småföretagare som vi intervjuade. Dock anser vi att studiens överförbarhet begränsar 
sig till småföretagare med upp till ca nio anställda. Detta då det, av 
redovisningskonsulterna, framkommit att användningen av redovisningsinformationen 
variera i stor utsträckning beroende på företagens storlek. Vi kunde även urskilja, av de 
småföretagare som vi intervjuade, att de med fler anställda tenderade att använda 
informationen från redovisningskonsulter i större utsträckning vid beslutsfattande. 
Beträffande redovisningskonsulterna anser vi inte att det bör finnas någon begränsning 
beträffande storleken på redovisningsbyråer vad gäller överförbarheten.  
 
Pålitlighet 
Beträffande studiens pålitlighet anser vi att de redogörelser som vi genomgående i detta 
arbete gör, vad gäller den forskningsprocess som vi genomgått, ger förutsättningar till 
ett pålitligt arbete. Vår teoretiska samt praktiska metod anser vi motiverar våra 
ställningstaganden och våra tillvägagångssätt har här gjort sig tydliga. (Bryman & Bell, 
2005, s. 307) 
 
Styrka och bekräfta 
I och med att det kan vara svårt att förbehålla sig fullständigt objektiv i samhällelig 
forskning har vi i denna studie försökt att minimera de effekter som våra subjektiva 
tolkningar kan ha på studiens resultat. (Bryman & Bell, 2005, s. 307 – 308) Våra egna 
värderingar eller vår teoretiska förförståelse har vi inte på något medvetet plan låtit 
påverka de slutsatser som vi genom vår empiriska granskning kunnat dra. Exempelvis 
har vi, genom bandinspelningar av utförda intervjuer, transkriberat det framkomna 
materialet. Detta har gjort att vi inte gått miste om viktiga aspekter beträffande 
respondenternas attityder genom våra selektiva minnen som undermedvetet kan 
föreligga.   
 
9.3 Äkthet 

De delkriterier som berör en studies äkthet eller autenticitet handlar om allmänna 
forskningspolitiska konsekvenser som olika handlingar kan få. I detta delkapitel 
kommer vi att diskutera delkriterierna; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 308 
– 309) 
 
Rättvis bild 
Delkriteriet rättvis bild handlar om att, genom tillräcklig information om 
respondenternas uppfattningar, skapa en rättvis bild som ger oss en förutsättning att 
kunna dra slutsatser av informationen. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) I denna studie har 
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vi, med hjälp av valda teorier samt användandet av de intervjumanualer som 
intervjuerna grundats på, ämnat att uppnå detta kriterium. Tack vare dessa har vi fått 
information beträffande de områden som vi i denna studie ämnat undersöka och de 
slutsatser vi genom detta kunnat dra anser vi grunda sig i deras uppfattningar. Det urval 
som vi gjort uppfattar vi skapat förutsättningen att ge en rättvis bild av gruppen 
småföretagare. Detta då de småföretagare som vi intervjuade har alla olika omfattande 
verksamheter och inom olika branscher och med olika bakgrund. Det kan dock vara 
svårt att med säkerhet säga att en rättvis bild beträffande verkligheten givits, då studien 
bygger på ett sådant begränsat antal respondenter. En aspekt som kan tänkas saknas 
beträffande olikheterna kan vara att småföretagarna inte i någon större utsträckning 
besitter olika utbildning inom ekonomi, vilket hade kunnat ha en viss påverkan på 
resultatet. Dock så var det en av de fyra småföretagare som deltagit i studien som hade 
en sådan typ av utbildning, vilket gör att vi ändå har med denna olikhet till en viss 
utsträckning.  
 
Ontologisk autenticitet 
De respondenter som utgör den sociala miljö som vi ämnat undersöka anser vi i olika 
utsträckning erhållit förutsättningar till att utveckla sin förståelse för sin sociala 
situation. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) I och med att samtliga respondenter fått ta del 
av vår studies resultat, då vi valt att skicka ut det färdigställda arbetet till dem, ger vi 
dessa möjligheter att få ökad förståelse för sin sociala miljö. Den information som 
framgår genom intervjuerna upplever vi dock vara likartade beträffande attityder och 
användning av redovisningsinformationen så något större tillskott på denna punkt anser 
vi inte att småföretagarna kan få från empirin. Med hjälp av studiens teorier upplever vi 
däremot att småföretagarna på grundlig nivå kan få insikt i till vad ekonomistyrning kan 
innebära för beslutsfattandet i verksamheten. Vi hoppas att de kan finna motivation till 
att utveckla sina kunskaper i den utsträckningen att de börjar efterfråga specifika 
nyckeltal i större utsträckning från sina redovisningskonsulter. Beträffande 
redovisningskonsulterna kan det empiriska avsnittet om småföretagarna bidra till deras 
förståelse för småföretagares attityder gentemot användningen av samt utformningen på 
den redovisningsinformation som konsulterna levererar. 
 
Pedagogisk autenticitet 
Detta kriterium syftar till i vilken utsträckning undersökningen gett deltagarna en 
tydligare föreställning om vad övriga personer inom samma miljö har för uppfattningar. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 309) I och med att vardera respondenten kommer få ta del av 
studiens resultat får de förutsättningar, främst med hjälp av empirin, att få inblick i 
andras attityder beträffande ämnesområdet. Vidare får småföretagarna även en 
föreställning om redovisningskonsulternas attityder och uppfattningar som vi anser kan 
öka dennes förståelse för området. Det kan dock vara svårt att uppskatta i vilken 
utsträckning respondenterna redan har en uppfattning om sådana aspekter.  
Redovisningskonsulterna har mest troligt redan en tydlig föreställning om sina klienters 
miljöer, vilket har framgått i intervjuerna med dessa, men då vissa aspekter skiljer sig åt 
anser vi att deras medvetenhet om småföretagarnas miljö kan öka. Vidare kan det tänkas 
att småföretagarna diskuterat ämnet redan, dels med andra företagaren men även med 
sina redovisningskonsulter. Detta skulle innebära att någon tydligare föreställning om 
andra individers uppfattningar inom samma miljö genom denna studie blir svår att 
uppnå.  
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Katalytisk autenticitet 
Katalytisk autenticitet berör huruvida studiens deltagare får ökad förutsättning att 
förändra sin nuvarande situation. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) Genom vår studie har 
vi en förhoppning att småföretagarna kan få vägledning, men främst motivation, till att 
använda redovisningsinformationen i större utsträckning. Detta genom att exempelvis 
efterfråga konkreta nyckeltal och därigenom bygga mer struktur runt sitt beslutsfattande 
och kanske uppleva en ökad trygghet i dessa beslut. Genom erfarenhet så tror vi dock 
att småföretagare inte upplever osäkerhet vid sitt beslutsfattande men det kan vara bra 
att ha något konkret att grunda besluten på, exempelvis för motivering gentemot banker 
och dylikt. Då vi kunde urskilja en lucka mellan redovisningskonsulternas uppfattning 
av småföretagens attityder och deras faktiska attityder användning anser vi att studien 
kan bidra till redovisningskonsulternas insikt beträffande detta. Till vilken utsträckning 
de tar till sig av informationen är dock svårt att uppskatta.  
 
Taktisk autenticitet 
Detta kriterium behandlar huruvida studien gett deltagarna bättre möjligheter att vidta 
nödvändiga åtgärder. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) Då vi i denna studie inte går in på 
djupet av de teorier som blivit utvalda anser vi att det krävs mer information som visar 
på hur den praktiska tillämpningen av ekonomistyrning utförs. Vår teoretiska 
referensram berör dels lagstiftning, ekonomistyrning, motivation, kommunikation och 
informationsvärde, vilket gör att vi inte behandlat dessa olika delar på djupet. Det hade 
blivit för omfattande för denna studie men vi hoppas att det skapat en bredare bild av 
problemområdet och kan motivera småföretagarna att söka mer djupgående 
information. Vidare har vi en förhoppning att redovisningskonsulterna, med hjälp av det 
empiriska materialet, kan få en positivare bild av småföretagarnas attityder och 
motiveras att förmedla informationen på ett mer pedagogiskt sätt där ett sådant behov 
finns. På vilket vis detta bör ske är dock inte något som vi behandlar i denna studie så 
även beträffande detta behöver de komplettera med mer praktisk information. 
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APPENDIX 1 – INTERVJUMANUAL SMÅFÖRETAGARE 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vilket år tog du examen? 
3. Hur gammal är du? 

4. Hur många års arbetslivserfarenhet hade du innan nuvarande anställning? 
5. Inom vilka branscher har du erfarenhet från? 

ARBETSFRÅGOR 
6. Vilket företag jobbar du åt? 

7. Hur många fast heltidsanställda finns det på företaget? 
8. Vilken befattning har du på arbetsplatsen? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE ÅRL OCH BFL 
9. Bokföringsskyldigheten blev tvingande för många företag då 

bokföringslagen trädde i kraft år 2000. Hur ser ni på detta lagkrav? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE EKONOMISTYRNING 

10a. Hur använder ni er av företagets redovisning när ni fattar interna beslut 
om verksamheten? 

10b. Varför?  
11. Hur analyserar ni årsredovisningen och med vilka faktorer gör ni det?  

12. Beträffande den löpande bokföringen, hur får ni feedback från er 
konsult?  

13. Hur upplever ni informationens giltighet då den når er?  
14. Använder ni er av någon speciell modell då ni analyserar verksamheten? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE KOMMUNIKATION 
15. Hur kommuniceras redovisningsinformationen till er från er konsult? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE MOTIVATION 
16. Vad är den främsta anledningen till att ni anlitar en extern 

redovisningskonsult?  
17. Skulle ni vilja sköta redovisningen på egen hand och vad skulle i så fall 

krävas? 
FRÅGOR BETRÄFFANDE INFORMATIONSVÄRDE 

18. Hur omfattande är den ekonomiska information som ni köper från er 
externa redovisningskonsult?  

19. Hur uppfattar ni informationens värde i relation till priset för den? 
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APPENDIX 2 – INTERVJUMANUAL REDOVISNINGSKONSULTER 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR  

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vilket år tog du examen?  
3. Hur gammal är du? 

4. Hur många års arbetslivserfarenhet hade du innan nuvarande anställning?  
5. Inom vilka branscher har du erfarenheter från?  

6. Hur länge har du arbetat som redovisningskonsult? 

ARBETSFRÅGOR  

7. Vilket företag jobbar du på?  
8. Hur många fast heltidsanställda finns det på företaget?  

9. Vilken befattning har du på arbetsplatsen? 
 
FRÅGOR BETRÄFFANDE ÅRL OCH BFL  

10. Bokföringsskyldigheten blev tvingande för många företag då 
Bokföringslagen trädde i kraft år 2000. Hur ser ni på detta lagkrav? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE EKONOMISTYRNING 

11. Till vilken utsträckning upplever ni att era klienter använder sig av 
redovisningen vid internt beslutsfattande? 

12. Efterfrågar era klienter nyckeltal från årsredovisningen, i så fall vilka?  
13. Efter hur många veckor ger ni klienten feedback beträffande den löpande 

verksamheten?  
14. Använder ni er av någon speciell modell då ni analyserar klientens 

verksamhet? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE KOMMUNIKATION  

15. Hur kommunicerar ni med era klienter?  
16. Varför gör ni på det sättet? 

FRÅGOR BETRÄFFANDE MOTIVATION  
17. Vad är den främsta anledningen till att småföretagare anlitar externa 

redovisningskonsulter?  
18. Hur upplever ni att utformningen av redovisningssystem påverkar 

företagarens förutsättningar att sätta sig in i systemet?  
19. Vilka effekter kan det få om företagaren utvecklar sina kunskaper inom 

ekonomi? 
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