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Förord 
 
Denna uppsats är skriven vid Handelshögskolan, Umeå Universitet med inriktning mot 
redovisning. Till att börja med vill vi rikta ett tack till vår handledare Owe. R. Hedström 
som har varit till stor hjälp under denna tid. Tack vare hans expertis och kunskap har vi 
erhållit råd och tips som lett oss fram till en uppsats vi själva är stolta och nöjda över. Vi 
vill även passa på att tacka våra vänner, Petra Rantatalo och Jacob Sandqvist som 
genom sina olika kunskapsområden förbättrat kvalitén på denna uppsats. Sist men inte 
minst vill vi tacka varandra för att vi inte enbart stått ut med varandra utan även gjort 
denna tid ihop både lärorik, underhållande och trivsam. Det visar på att även om 
författarna inte känner varandra före uppsatsarbetets början går det att göra 
uppsatsskrivandet roligt.  
  



  

Abstrakt 
 
Denna uppsats handlar om hur redovisningsrapporter används av småföretagare, samt 
de faktorer som kan påverka användandet av rapporterna. Tidigare forskning har visat 
att det finns brister i användandet av redovisningsrapporterna samt att det är möjligt att 
öka användandet. Av denna anledning har denna uppsats undersökt om detta även 
stämmer i Umeå. Syftet med uppsatsen är därmed att redogöra för hur småföretagare 
använder sig av de redovisningsrapporter de får från sina revisorer. Utöver detta avses 
att identifiera faktorer som påverkar användandet av redovisningsrapporter samt att 
diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka rapportanvändandet hos 
småföretagare.  
 
Då denna uppsats är deduktiv till sin karaktär användes två teorier, 
kommunikationsteori samt beslutsfattande, för att konstruera enkätfrågor som sedan 
ligger till underlag för en resultatanalys. Valet av teorier baserades på information som 
framkommit i problembakgrunden men även på dess lämplighet för att besvara syftet. 
Utifrån de teorier som presenterats har modeller konstruerats för att sammanfatta de 
viktigaste teoribidragen till denna uppsats. Teorierna har även haft en framstående roll 
genom hela uppsatsen.  
 
För att samla in data skickades en enkät ut till 176 småföretagare i Umeå. För att ingå i 
studien och klassas som småföretagare krävdes att företagen är registrerade aktiebolag 
med revisionsplikt, det vill säga har en omsättning över 1,5 MSEK samt har mellan fyra 
och tio anställda. Enkäten var webbaserad och skickades till respondenterna via e-mail. 
För att få tag på e-mailadresser till respondenterna ringdes vardera respondent upp av 
författarna. Detta möjliggjorde en svarsfrekvens på 53 % och totalt 94 personer svarade 
på enkätundersökningen. 
 
Av undersökningen framkom att drygt hälften av företagarna använder sig av 
redovisningsrapporterna till att förbättra verksamhetens lönsamhet. Den andra hälften 
använder dem inte i lika stor utsträckning eller inte alls, och det finns därmed rum för 
förbättring. Med detta utfall har förslag till åtgärder framställts för att förbättra 
användandet av redovisningsrapporter. Utgångspunkten till förslagen är de faktorer som 
visade sig ha en positiv påverkan till rapportanvändande. En ökad förståelse för vad 
redovisningsrapporter kan användas till har specifikt visat sig påverka användandet av 
redovisningsrapporter positivt. Den främsta rekommendationen är därför att 
revisionsbyråer eller andra intressenter bör erbjuda företagarna utbildningstillfällen för 
att ge dem en bättre förståelse för vad redovisningsrapporter kan användas till.  



Abstract 	  

This thesis addresses how accounting reports are used by Small Business Owners as 
well as the factors that may affect the usage of the reports. Previous research has shown 
there to be deficiencies regarding the usage of accounting reports and suggests that it is 
possible to enhance this usage. Consequently, this thesis explores if it is the case in 
Umeå. The purpose is to describe how Small Business Owners in Umeå use the 
accounting reports they receive from their accountant. The thesis also aims to identify 
factors which have an effect on the usage of these reports as well as discuss what 
actions can be engaged to increase the usage amongst such Small Business Owners.  	  

Since the character of this report is deductive it uses two main theories: communication 
theory and decision-making theory. These theories form a base for the survey questions, 
which in turn are used for the results analysis. The theories are chosen because of the 
information revealed in the briefing of the problem, but also due to their suitability to 
answer the purpose of the thesis. As a result of the presented theories, two models have 
been formed to summarize the most important contributions. Furthermore the theories 
form an important part throughout the whole of the thesis. 	  

To collect the empirical evidence a survey were distributed to 176 Small Business 
Owners in Umeå. To take part in the study the respondents had to run a limited 
company with mandatory auditing. That requires a turnover above 1,5 MSEK and 
between four to ten employees. The survey was distributed via e-mail and filled out on 
the Internet. To obtain the e-mail addresses each of the respondents received a call by 
the authors. This ensured a response rate of 53 % and a total of 94 respondents. 	  

The findings show that over half of the Small Business Owners use the accounting 
reports to improve profitability. The other half does not use them equally as much or not 
at all, which indicates room for improvement. With these results, suggestions for action 
to increase the usage of accounting reports can be made. The proposals are based on the 
factors shown to have a positive effect on the usage. An increased understanding of 
what accounting reports can be used for has specifically shown to be positive. The main 
recommendation is hence for accountants or others with interest to offer Small Business 
Owners educational opportunities to provide them with better knowledge of the 
possibilities of accounting reports.	  
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1. INLEDNING 
	  

1.1 Ämnesval 
Som studenter vid handelshögskolan har vi fått lära oss teoretiska kunskaper rörande 
redovisningsrapporters positiva funktioner, vad de kan användas till och hur de 
upprättas. I undervisningen framkommer det att de ekonomiska rapporterna utgör en 
stor del av en organisations funktionsapparat. De ska bland annat ligga till grund för 
verksamhetens budgetarbete, månatliga och årliga avstämningar, som skattemässigt 
underlag, generera nyckeltal och framförallt som ett medel att visa potentiella 
finansiärer på organisationens styrka. Det framgår även i utbildningen att det är mycket 
tid som läggs på att upprätthålla och skapa dessa rapporter. 
 
Redan från början hade vi kommit överens om att vår uppsats skulle behandla något 
problem inom redovisning då detta var ett ämne som intresserade oss båda. För att 
skaffa oss en idé om vad som skulle kunna vara ett aktuellt problem inom redovisning 
bokade vi in ett möte med en revisor från PwC (Pricewaterhouse Coopers) i Umeå. 
Under det öppna mötet lyftes ett antal problemområden fram som revisorn själv ansåg 
var aktuellt i hans arbete gentemot sina kunder. Vi kom snabbt in på 
redovisningsrapporternas funktion och att han upplevde att just småföretagare ofta var 
de som inte använde sig av dessa. Han menade på att redovisningsrapporter har en 
möjlighet att inte enbart användas av skattemässiga skäl eller av externa aktörer utan i 
större utsträckning kunna användas internt för att förbättra företagens lönsamhet (U. 
Andersson, personlig kommunikation 26 september 2013).  
 
Detta gap, i det potentiella användandet, såg vi som ett samhällsproblem då småföretag i 
Umeå tydligen inte använde tillgängliga resurser i största möjliga mån för att förbättra 
verksamhetens lönsamhet. Då småföretag är en viktig stöttepelare i samhället 
(Europeiska kommissionen, 2008, s.3) är det bra för tillväxten om småföretagen tar till 
vara på den information de får för att förbättra småföretagens lönsamhet för att därmed 
öka arbetstillfällena och BNP. Vi blev därmed intresserade av att undersöka hur och vad 
som påverkar att de används, vilket mynnade ut i den problembakgrund och det syfte ni 
kan läsa nedan. 
 
	  

1.2 Problembakgrund 
Den första november 2010 slopades den allmänna revisionsplikten för små aktiebolag 
(SOU 2008:32; SFS 2010:834). Detta innebar att företagen behövde vara av en viss 
storlek för att vara revisionspliktiga. Enligt den nuvarande aktiebolagslagen skall 
privata aktiebolag uppfylla minst två av följande tre kriterier för att vara 
revisionspliktiga; ha fler än tre anställda, en balansomsättning över 1,5 MSEK eller en 
nettoomsättning på minst 3 MSEK. Detta innebär att revisorn granskar den 
årsredovisning som bolaget sammanställt och därmed säkerställer att rapporteringen 
uppnår en standard som krävs enligt lag och praxis. (SFS 2005:551) Vidare finns det 
krav på att aktiebolag årligen skall lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket 
(Bolagsverket, 2013) men även skatteverket är intresserade av den information som 
sammanställs i årsredovisningen. 
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I och med att lagändringen trädde i kraft endast för några år sedan i Sverige är det för 
tidigt att kunna dra slutsatser om dess påverkan på småföretagens användning av 
revisorer. I vårt grannland Danmark har de dock kunnat se att den slopade 
revisionsplikten inte utnyttjats av många företag. De flesta företag har fortsatt som 
tidigare och använder sig av en revisor trots att det inte numera är lagstadgat. (Alakoski, 
u.å.) Varför det är så framgår inte av artikeln men det kan tyda på att företagen finner 
rapporterna nödvändiga. Ytterligare en anledning till att företagen använder sig av 
revisorn kan vara att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta revisorn ta hand 
om “siffrorna”. En övervägande anledning till att företag exempelvis outsourcar sin 
ekonomifunktion beror på att de då kan fokusera sina krafter på det de faktiskt är bra på 
(Gilley & Rasheed, 2000, s. 765). Som effekt av den outsourcade funktionen tappar 
dock företagaren viss kontroll över sin ekonomi (ibid, s. 763f; Svanström, 2008, s. 50) 
och det finns en risk att företagarens ekonomiska kompetensnivå minskar (Svanström, 
2008, s. 50). 
	  
Syftet med den externa redovisningen, som Smith uttrycker det, är “att förmedla 
information till olika användare och främst till användare utanför företaget” (Smith, 
2006, s. 17). Det innebär att en årsredovisnings primära syfte är att rikta sig till andra än 
ägare som är involverade i företagen. Utifrån ett möte med en revisor på PWC framgick 
det dock att det vore möjligt att använda redovisningsrapporter till intern utveckling i 
större utsträckning än vad det görs idag. Han menade att de flesta inte använder sig av 
rapporterna till något annat än underlag till deklarationen. (U. Andersson, personlig 
kommunikation 26 september 2013) 
	  
Tidigare forskning har dock granskat användandet av ekonomiska rapporter; vilka som 
använder dem, vad som påverkar att de används och till vad. Enligt en brittisk studie av 
små till medelstora företag framgick att de två främsta användarna av bolagets 
årsredovisning, utöver dess ägare (ägande fördelat över familjemedlemmar i 
familjeföretag), var banken och skatteverket, tillsammans med andra myndigheter. 
Ledning och anställda visade sig som tredje största intressenten av de finansiella 
rapporterna. (Collis, 2008, s. 50) 
	  
Svanström (2008, s. 32) argumenterar för möjliga anledningar till att ledningen väljer 
att använda ekonomiska dokument som beslutsunderlag i sin verksamhet. Han lyfter 
fram olika studier som visar att företag är mer benägna att använda ekonomiska 
underlag om en revisor granskat dem. Då en revisor har för avsikt att öka 
redovisningens tillförlitlighet och kvalitet menar Svanström bland annat att företagets 
beslutsunderlag förbättras och ger ett ökat internt värde. (ibid. s. 33) Som Kahneman 
(2003a, s. 716) visar har en individ en benägenhet att fatta beslut utifrån lättillgänglig 
information och värderingar, vilket kan tänkas vara den information som genererats från 
en revisor. 
	  
Vidare går det att på företagsnivå finna forskning som visar att all personal med 
ekonomiskt ansvar använder sig av ekonomiska rapporter (Thorén 1995, s. 72). Thoréns 
(1995, s. 72-73) undersökning visade dock att mellanchefer inom olika företag använde 
sig av de framställda månadsrapporterna på olika vis; (1) genom att titta på 
totalsiffrorna och jämföra dem mot budget, (2) genom att bläddra igenom rapportens 
helhet för att hitta avvikelser, (3) genom selektivt läsande eller (4) genom att stämma av 
rapportens siffror mot egna antaganden. 
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När rapporterna används är de ofta som underlag till budgetarbete, kostnadsanalyser och 
effektivitetsåtgärder. Rapporterna kan även visa och ge varningssignaler till sådant som 
inte stämmer överens med jämförelsetal eller ge en indikation till hur mycket pengar 
som finns tillgängligt. Några användare rapporterar även att rapporterna ger en 
bekräftelse till individens egen föreställning om verksamhetens utveckling. (Thorén, 
1995, s. 85-89) 
	  
Thoréns iakttagelser, att alla chefer använder sig av de ekonomiska rapporterna, avviker 
dock från tidigare forskning som visar på flera faktorer som påverkar att rapporterna 
inte används. Bland dessa orsaker nämns ett informationsöverflöd som gör det 
svårarbetat vid tidsbrist (Thorén, 1995, s. 175) och att rapporterna kommer för sent för 
att kunna ligga till underlag för verksamhetsutveckling samt bristande 
informationskvalitet (ibid, s. 175-176). En anledning till denna avvikelse kan dock ligga 
i informationssystemens utveckling mellan 1973, då denna information framställdes, 
och 1995 då Thorén rapporterat informationen. Sedan 1995 kan även tänkas att 
användarfrekvensen ha ökat än mer med tanke på redovisningssystemens tekniska 
utveckling (för vidare diskussion gällande den tekniska utvecklingen och databaserade 
system som kommunikationsverktyg, se kommande stycke).  Att det finns ett samband 
mellan hur materialet presenteras och hur det används stärks av Hogias rapportexpert 
som förklarar att det är lättare att ta till sig rapportmaterial som framställs på ett 
lättförståeligt och snyggt sätt (Gustavsson, 2010). 
	  
I dag använder vi oss allt mer av databaserade informations- och 
kommunikationssystem. Heenetigala och Armstrong (2010) har undersök 
småföretagares och redovisningskonsulters inställning till ett utvecklat informations- 
och kommunikationssystem via internet. Systemet skulle bland annat innebära att 
konsulterna har direkt tillgång till företagens bankutdrag och tillgång till klienternas 
interna nätverk och på så vis kan konsulterna ge direkt respons och övervakning till 
företagaren. Heenetigala och Armstrong (2010, s. 47) kom dock fram till att företagarna 
inte nödvändigtvis är intresserade av ett ökat informationsflöde från sina revisorer och 
konsulter. De främsta anledningarna till detta var en tro om ökade kostnader, att 
systemen inte skulle vara kompatibla med redan använda datasystem i verksamheten 
samt att det inte fanns ett behov av ett ökat informationssystem. I enlighet med tidigare 
forskningsrapporter fann även Heenetigala och Armstrong (2010, s. 48) att 
småföretagare enligt konsulterna beskyddar sin verksamhet och inte är benägna att ta till 
sig råd och hjälp från konsulterna. Om detta hinder överstegs ansåg dock konsulterna 
själva att det fanns många fördelar med ett utvecklat informations- och 
kommunikationssystem via internet. De skulle bland annat bidra till en bättre service, 
snabbare informationsflöde och minskade kostnader (ibid. s. 48-50).	  
 
Thorén (1995, s. 260) har vidare funnit att information från andra källor än rapporterna, 
så som information från kollegor och anställda eller specifika händelser skapar 
ytterligare påverkansfaktor för graden av användning av rapporter. Han exemplifierar 
med att en enhetschef som har informerats av sina anställda om ett specifikt problem i 
verksamheten och sedan attesterat en faktura för en beställd produkt/tjänst, för att 
korrigera det förestående problemet, kommer vid rapportens publicering vara medveten 
om en avvikelse i dess totalsiffror och visa mindre intresse för dessa. Han menar 
därmed att tillgång till andra informationskällor så som sociala kontakter och privata 
noteringar kan minska användandet av de ekonomiska rapporterna. (Thorén, 1995, s. 
313-314) 
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Även utbildningsnivån påverkar frekvensen av användandet av redovisningsrapporter. 
Thorén (1995, s. 92) fann att ju lägre kunskapsnivå vid till exempel (1) användandet av 
redovisningsprinciper, (2) rapportsystemets teknikaliteter samt (3) förståelse för 
rapportsystemets samband med andra informationskällor, desto lägre användarfrekvens. 
Utbildningsnivån har även betydelse gällande småföretagares användarfrekvens av de 
rapporter de får från sin revisor (Marriott & Marriott, 2000, s.486). Bristen på kunskap 
hos ägarna samt sättet rapporten är presenterad på påverkar rapporternas användning 
(Son et al., 2006, s. 230-231). 
 
Kunskapsnivån diskuteras även i Falkman (2000, s. 59) där han påpekar att 
redovisningsrapporter har potential att användas till rationellt beslutsfattande förutsatt 
att användarna har rätt kunskapsnivå. Även Manner (2006) berör vikten av kunskap för 
förståelsen för finansiella rapporter. Han beskriver sex olika nivåer av finansiell 
kunskap och det är först när företagaren nått upp till den högsta nivån som företag kan 
utnyttja rapporter på bästa möjliga vis (Manner, 2006, s. 39). 
	  
Marriott och Marriots (2000) studie “Professional accountants and the development 
of a management accounting service for the small firm: barriers and possibilities” 
visade på att vissa företagare ansåg att den enda anledningen till varför de hade vissa 
rapporter var för att bankerna efterfrågade dem. Detta uttrycktes med en viss frustration 
då de ansåg att revisorerna tar ut en hög avgift, vilket kan förklaras med att ägarna till 
viss del kände att de inte riktigt vet vad det är revisorerna gör, vilket i sin tur påverkar 
hur de ser på rapporterna. (Marriott & Marriott, 2000, ss. 482-486) 
 
Svanström har i sin doktorsavhandling även belyst problemet i relationen mellan revisor 
och företagaren, när revisorn agerar rådgivare (Svanström, 2008, s. 50). Förutom 
problemet att företagare inte anser att nyttan uppväger kostnaden, som Marriott och 
Marriott (2000) beskriver i tidigare stycke, nämner Svanström att de rapporter som tas 
fram av rådgivare inte är anpassade till mindre företag då företagaren anser att de är 
långa och komplicerade (Svanström, 2008, s. 51). Samtidigt är lättillgänglig information 
det små företagsägare baserar sina beslut på (Fann & Smeltzer, 1989, s. 318). Det 
innebär att information från familj och vänner används oftare än till exempel mer 
kvalitativ information från ägarens redovisningskonsult (Fann & Smeltzer, 1989, s. 
313).  
 
Med ovannämnda bakgrund och genomgång av tidigare forskning finns det därmed 
underlag som visar att det finns olika problem till grund för att rapporterna inte används 
fullt ut av alla företagare. Att rapporterna framställs för att uppfylla ett lagligt syfte går 
inte att ifrågasätta. Att de därefter inte används alls eller i begränsad skala visar på 
potential till utveckling. För att ta reda på hur det ska gå att öka användandet av 
rapporterna är det intressant att först förstå sig på orsaken till problemet. Därför är det 
av intresse att undersöka hur företag använder sig av de ekonomiska rapporterna, om det 
enbart är för externa aktiviteter eller om det även är för att förbättra lönsamheten inom 
företaget. Det skulle vara möjligt att granska användandet av redovisningsrapporter ur 
revisorernas perspektiv men i denna uppsats kommer detta belysas ur företagarnas 
perspektiv, då det är företagarna som i första hand vet hur de använder sig av 
rapporterna. Revisorerna kan ha en uppfattning om detta, men det bästa är att vända sig 
till den primära källan när detta är möjligt. Det skulle kunna vara intressant att 
undersöka om det finns en skillnad mellan hur revisorerna anser att företagen använder 
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sig av rapporterna och hur företagarna själva anser sig använda rapporterna men detta 
lämnar vi till en framtida studie. 
 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problembakgrund har följande problem formulerats: 
 
Vilken användning har småföretagare av sina redovisningsrapporter? 
 

1.4 Syfte 
För att undersöka vårt problem är denna uppsats uppdelad i tre delsyften; att redogöra 
för hur småföretagare använder sig av de redovisningsrapporter de får från sina 
revisorer, att identifiera faktorer som påverkar användandet av redovisningsrapporter 
samt att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka rapportanvändandet hos 
småföretagare. 
 

1.5 Begränsningar  
Vi har valt att undersöka företag i Umeå, då Umeå är en relativt stor stad och har ett 
aktivt företagsklimat med företag verksamma i olika branscher (För en utförligare 
diskussion om Umeå som val av undersökningsort hänvisar vi till kapitel 4.3 Urval). Vi 
har dessutom valt att enbart undersöka privata aktiebolag med revisionsplikt, det vill 
säga bolag som uppfyller två av dessa tre kriterier; har fler än tre anställda, mer är 1,5 
MSEK i balansomslutning eller har mer än 3 MSEK i nettoomsättning. Då vi är 
intresserade av att se hur småföretag hanterar redovisningsrapporter har vi valt att enbart 
studera företag som uppfyller nämnda kriterier, men samtidigt har färre än tio anställda. 
Företag med fler än tio anställda producerar sannolikt egna rapporter via en egen 
ekonomiavdelning medan de med färre än tio anställda troligtvis hyr 
redovisningstjänster. Anledningen till att vi valt att fokusera på företag med 
revisionsplikt är att vi på det sättet kan veta att företagen tar emot någon typ av 
redovisningsrapport. 
 

1.6 Definitioner 
Med redovisningsrapporter, rapporter och ekonomiska rapporter menas de löpande 
ekonomiska rapporter som företaget får under året av antingen sin revisor eller 
redovisningskonsult samt den årsredovisning företagen tar del av.  
 
I denna studie är det småföretag som undersöks. Med småföretag syftar författarna på 
privata aktiebolag med fler än tre anställda och en nettoomsättning på mer än tre 
miljoner kronor men med färre än tio anställda. När begreppet småföretag används i 
resultat- och diskussionsavsnitten är det därmed den ovannämnda definition som 
åsyftas. 
 
När vi som författare talar om revisor, i exempelvis teori- och resultatavsnittet, syftar vi 
på både revisorer och redovisningskonsulter som anlitas till att upprätta ekonomiska 
rapporter. 
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 2. VÅRA UTGÅNGSPUNKTER 
Här avses att förklara och beskriva de grunder som vi i denna uppsats arbetat utifrån. 
För att ge läsaren en förståelse för detta diskuteras nedan författarnas egen förförståelse 
om ämnet, vårt förhållningssätt till verklighet och kunskap samt en beskrivning av den 
metod som används för att finna tidigare litteratur och teorier inom ämnesområdet. 
 

2.1 Förförståelse 
Då vi har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet i tre 
terminer innebär det att vi har erhållit teoretisk förförståelse för revisorers arbete samt 
för hur redovisningsrapporter kan användas. Den förförståelse vi har om 
redovisningsrapporters praktiska användande i småföretag kommer från egen 
erfarenhet. En av oss har arbetat i en företagsledande position i ett mindre företag och 
den andre har en familjemedlem som ägt ett småföretag. Då inget av dessa företag har 
använt sig av redovisningsrapporter i någon större utsträckning är vår första instinkt att 
småföretagare inte använder sig av denna typ av rapporter. Den av oss som arbetat i en 
företagsledande position anser sig dock ha mer användning av de ekonomiska 
rapporterna i dag, till skillnad mot hur det förhöll sig före de ekonomiska studierna. 
Baserat på detta menar vi att den utbildning som företagaren har skulle kunna påverka 
användandet. 
	  
Vår utbildning har därmed gett oss förståelse för hur redovisningsrapporter rent 
teoretiskt kan användas. Samtidigt har våra praktiska erfarenheter bidragit till att vi 
förstår att de teoretiska referensramarna inte alltid är de samma i praktiken. Utan vår 
utbildning hade vi därmed inte lärt oss att redovisningsrapporter kan användas i större 
utsträckning än vad de användes till i den praktiska verksamheten. Samtidigt hade vi 
inte utan den praktiska erfarenheten förstått att redovisningsrapporter inte alltid används 
i samma utsträckning som vår utbildning lärt oss. Dessa två aspekter tror vi kommer ha 
en positiv påverkan på utfallet av vår uppsats då det ger oss en bättre möjlighet att förstå 
det resultat som framkommer under studien. 
	  

2.2 Forskningsfilosofi & ansats 
Nedan kommer vår forskningsfilosofiska ställning och ansats redogöras. Figur 2.1 ger 
en första överblick av de valda perspektiven.	  	  
 

 
 

Figur 2.1. Författarnas egen modell över forskningsfilosofi och ansats. 
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2.2.1 Verklighetssyn 
Våra antaganden om hur verkligheten är karaktäriserad och hur kunskap formas 
påverkar hur vi förstår och formar vår undersökning (Saunders et al., 2012, s. 128). 
Först och främst vill vi därför redogöra för vår förståelse av världen, detta kopplat till 
vår valda undersökning. 
 
Vi har länge levt i en värld där pengar är en del av vår vardag. Utifrån välutvecklade 
system går det att sätta ett värde på pengar och det vi köper för dem. Att handhålla 
pengar och redovisa hur de förflyttar sig inom en organisation är därmed ett vedertaget 
fenomen. För att få kontroll över de ekonomiska transaktionerna bör en organisation 
upprätta en bokföring efter god redovisningssed. Denna bokföring kan därefter generera 
rapporter för olika syften. Det är bland annat lagstadgat att organisationer årligen måste 
upprätta en årsredovisning som visar på organisationens ekonomiska läge. 
Organisationen måste även kunna redovisa de kostnader och intäkter som görs för 
skattemässigt syfte (SFS 2005:551). 
 
En företagare kan med detta sagt inte själv uppfinna ett eget sätt att hantera sin ekonomi 
eller plötsligt bestämma ett eget värde på sina monetära tillgångar. Funktionen av 
pengar och hanteringen av redovisningsrapporter bör överlag vara lika från organisation 
till organisation. Anledningen till eventuella skillnader kan dock bero på strukturella 
skillnader inom organisationen även om rapporternas funktion är densamma. I och med 
att vi är intresserade av att se till hur rapporter rent objektivt används samt vad som i 
organisationens struktur eller omgivning påverkar att de används förhåller vi oss 
objektiva till ämnet. Detta stärks genom att vi anser att redovisningsrapporter är en 
funktion av den ekonomiska värld vi lever i utan att påverkas av sociala aktörer 
(Saunders et al., 2012, s. 131). 
 
Hade vi istället förhållit oss subjektiva till ämnet skulle det vara mer lämpligt att tolka 
hur företagarna själva påverkar rapportanvändandet genom hur de själva ser på sin 
värld, hur de tolkar den samt förhåller sig till sin ekonomi (Saunders et al., 2012 s. 131-
132). Med denna ansats skulle vårt syfte med andra ord inte vara detsamma som vi nu 
har valt. 
 
Vi avser inte heller förstå hur företagare förstår sin subjektiva värld för att på så sätt 
förstå deras beteende (Saunders et al., 2012, s. 132). Vi vill istället förhålla oss neutrala 
och skapa en generell bild av vad som påverkar rapportanvändandet. Med det sagt kan 
vi därför påstå att vi är objektiva i denna studie. 
 
2.2.2 Kunskapssyn 
Med den ovan förda diskussionen är vi som forskare till största delen intresserade av att 
fånga den observerbara verkligheten genom ett objektivt förhållningssätt. Vi är med 
andra ord inte intresserade av att på en djupare nivå skapa en förståelse för olika 
individers egen förståelse av verkligheten utifrån en hermeneutisk ansats (Johansson, 
1993, s. 46) Vi är istället intresserade av att finna en förklaring (ibid) till varför 
rapporter används eller inte används. Utifrån positivismen strävar vi därför efter att 
finna faktorer som påverkar orsak och verkan, det vill säga orsaksfaktorer till 
redovisningsrapporternas användande (Andersson, 1982, s. 28). Vi är således 
intresserade av att finna regelbundenheter som kan beskriva rapportanvändande, för att 
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därefter dra generaliserbara slutsatser (Saunders et al., 2012, s. 134; Johansson, 1993, s. 
40). Med detta avser vi kunna bidra med information som kan förbättra 
rapportanvändande (Johansson, 1993, s. 40). 
 
För att kunna göra detta kommer vi utgå från existerande teorier och på så sätt generera 
ny information om rapportanvändande inom småföretag i Umeå (Andersson, 1982, s. 
14). Som positivister kommer vi samtidigt inte kunna förhålla oss enbart till existerande 
teorier utan kommer även påverkas av vår egen förförståelse i sökandet av ny kunskap. 
(Saunders et al., 2012, s. 134) Vi avser dock, som tidigare nämnt, att förhålla oss 
objektiva till det material vi samlar in genom att exempelvis ställa frågor med fasta 
svarsalternativ. Detta gör att respondenterna inte har möjlighet att beskriva vad de 
menar med sina svar (Andersson, 1982, s. 39-40) och därmed har vi inte möjlighet att 
tolka hur de själva tolkar världen. Vi vill inte heller påverka våra respondenter med vår 
egen närvaro och egna värderingar och avser på så vis att förhålla oss än mer objektiva i 
vår positivistiska syn (Saunders et al., 2012, s. 135). 
 
2.2.3 Forskningsansats 
Utifrån vårt objektiva och positivistiska förhållningssätt beskriver vi vår metodologiska 
ansats, det vill säga hur vi vill närma oss den nya kunskapen (Johansson, 1993, s. 54). I 
och med att vi är intresserade av att se till vad som påverkar rapportanvändande och är 
positivistiska i vårt förhållningssätt lämpar det sig att använda en deduktiv ansats. Det 
innebär att vi från existerande teoretiska orsaksfaktorer till rapportanvändande avser att 
undersöka och pröva teorin på verkligheten och på så sätt verifiera eller falsifiera den 
(ibid, s. 56). Vi avser därmed att kunna finna empiri varifrån vi kan dra logiska 
slutsatser i förhållande till den redan existerande teorin (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 
129). 
 
För att kunna göra detta måste vi använda oss av en strukturerad metod där vi möjliggör 
replikation (Saunders et al., 2012, s. 145). Det är framförallt viktigt i vår positivistiska 
ansats (ibid, s. 135). Vi avser även att operationalisera teorin på ett sätt som gör den 
mätbar, genom att formulera frågor utifrån teorin som i sin tur gör det möjligt att 
exempelvis se till hur stor del som svarat lika på en specifik fråga. Detta bidrar åter igen 
till att vi kan generalisera vårt resultat från det generella till det specifika. (ibid, s. 145-
146) Med det menas att vi kan applicera olika teoretiska faktorer till det specifika 
området, det vill säga användandet av redovisningsrapporter.  
 
Som går att läsa i vår problembakgrund finns det en stor mängd tidigare forskning om 
redovisningsrapporter, och att inte använda sig av denna som grund för vår studie skulle 
kännas som att uppfinna hjulet igen. Dessutom anser vi att det finns lämpliga teorier 
som kan hjälpa till att förklara verkligheten och därmed ge oss en grund att stå på för att 
kunna besvara vårt syfte. Vidare är en av de teorier vi diskuterat; bounded rationality, 
ett typexempel på en teori som är deduktiv i sin karaktär (Teorell & Svensson, 2007, s. 
49), vilket ytterligare stärker vårt val av deduktiv ansats. 
 
Utifrån det valda angreppssättet väljer vi således att genomföra studien med en 
kvantitativ metod, där vi avser att ta reda på hur företagare använder sig av 
redovisningsrapporter. Vi är intresserade av att se till bredden och har för avsikt att 
kunna dra generella slutsatser angående påverkansfaktorer till rapportanvändande. 
(Teorell & Svensson, 2007 s. 265) Därmed är en studie med fasta svarsalternativ ett väl 
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lämpat verktyg för att möjliggöra en statistisk analys av det empiriska materialet 
(Eliasson, 2013, s. 30). 
 

2.3 Litteratursökning 
Den litteratursökning som genomförts har skett med hjälp av internetbaserade 
sökmotorer såsom Google, Google schoolar samt de sökmotorer som finns vid Umeå 
universitetsbibliotek. För problembakgrunden användes breda söktermer, såsom; 
rapportanvändning, redovisningsrapporter och ekonomiska rapporter, för att på så vis 
finna det generella och sedan spetsa in sig på de delar som berörde 
forskningsproblemet. För att fördjupa oss i den forskning som fanns användes relevanta 
källor från de artiklar, avhandlingar och uppsatser som var resultatet av den 
ursprungliga sökningen. Med relevanta källor menar vi källor som berörde ämnet samt 
var av vetenskaplig karaktär. Detta är den huvudsakliga metoden som används för att 
finna litteratur till uppsatsens problembakgrund. Viss litteratur togs därtill fram under 
rådgivning av handledaren och från författarnas tidigare kännedom. 
 
Utifrån problembakgrunden dök några begrepp upp mer frekvent än andra. Det var 
begrepp som kunskap, kommunikation, beslutsfattande och motivation, vilka fick ligga 
till grund för vår teorisökning. Då vi ansåg att fyra olika teorier var för många att arbeta 
med i denna studie valde vi att avgränsa oss till två teorier, kommunikation och 
beslutsfattande. Anledningen till att det blev dessa två var för att de båda behandlade 
vikten av kunskap på olika sätt och därmed fick vi även med kunskapsaspekten samt att 
vi vid sökningar inte fann någon motivationsteori som vi ansåg gå ihop med syftet till 
denna uppsats. Därmed bestämde vi att beslutsfattande och kommunikation skulle ligga 
till grund för uppsatsens teori och empiri. Dessa ord blev således grunden till hur 
teorisökningen gick tillväga. Några begreppskombinationer blev bland annat: "Decision 
making" + "Bounded rationality" + support + "decision support" samt “communication 
theory” + “knowledge” och “communication” + “reports”. Även här användes Google 
till största del för att finna relevanta artiklar men sökningar gjordes även genom 
bibliotekets databaser Ebsco och Emerald. Google gav mer relevanta artiklar än de 
sökningar som gjordes genom bibliotekets databaser, vilket kunde bero på författarnas 
bristande kunskaper i effektiv sökning i Umeå universitets sökmotorer eller att Google 
har en bredare grund. De artiklar som framkom under sökningen på Google togs sedan 
fram i fulltext genom bibliotekets databaser vilket möjliggjorde för oss att se om 
artiklarna var peer reviewed eller inte. För att finna ytterligare artiklar användes 
mestadels relevanta källor som fanns i den litteratur som tagits del av genom sökningen 
i Google och databaser. 
 
Den litteratur som används till metoden har tagits fram genom sökningar i Umeå 
Universitets databas Album med sökorden: enkäter, positivism och kvantitativ metod. 
Vidare har metodlitteratur som används vid författarnas tidigare studier nyttjats samt 
litteratur enligt rekommendation från uppsatsens handledare. 
 
2.4 Källkritik 
All litteratur som används i denna uppsats har genomgått en granskning av författarna 
för att möjliggöra en säker bas för studien att stå på. Vid sökningarna har litteratur som 
ansetts relevant, men inte tillräckligt vetenskaplig, sållats bort såsom c-uppsatser 
skrivna av andra studenter. I problemformuleringen har dock vissa mer 
populärvetenskapliga källor används såsom en rapport av Hogias rapportexpert 
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(Gustavsson, 2010). Då Hogia är en stor aktör inom den ekonomiska marknaden ansågs 
källan belysa att problematiken med användande av ekonomiska rapporter är något som 
även belysts av de som arbetar med dessa. 
 
Det största problemet med källorna från problembakgrunden är att de är några år gamla. 
Detta kan leda till att förhållandena har förändrats, men trots en medvetenhet om denna 
problematik ansågs källorna lyfta fram problemområdet på ett relevant sätt. Thoréns 
avhandling är ett exempel på en källa av äldre karaktär, men då den behandlar samma 
område som denna uppsats är den av stor relevans och dess innehåll ansågs överväga 
eventuella svagheter på grund av källans ålder. 
 
I teoridelen har primära källor till stor del används, det vill säga den litteratur som 
används har till stor del varit den som grundat teorin och anses därför vara pålitlig. För 
att kunna utveckla teorin så att den är mer anpassad till det aktuella ämnet har 
kompletterande litteratur även används. Som exempel har en rapport från en byrå med 
namnet The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy används. I och med 
att inga källor används i den specifika rapporten samt att författarna till denna uppsats 
inte tidigare kände till CIPFA fanns en viss osäkerhet att använda källan. Efter att källan 
kontrollerats mer noggrant beslutades det dock att den var tillräckligt trovärdig och 
relevant för att användas som underlag till uppsatsens teoridel. 
 
Vidare är en generell kritik gentemot valet av litteratur gällande uppsatsens 
problembakgrund och teori att en stor del av källorna har hämtats från sökta artiklars 
källförteckning. Det utgör en risk att källorna är ensidiga och bara visar en del av 
verkligheten. Dock anser vi att de ursprungliga artiklarna har en vetenskaplig karaktär 
och i sig innehåller en diskussion kring den problematik de berör. Det gör att källorna 
inte enbart berör artikelns huvudområde, vilket i sig gör att de valda källorna inte är 
ensidiga, utan bidrar till en bredd i vårt valda problemområde. 
 
Till metodkapitlet användes en blandning av tidigare kurslitteratur och böcker som 
behandlade den specifika metoden som används i denna studie; kvantitativ 
enkätundersökning. Metodlitteraturen varierade från äldre (1982) till nyare källor 
(2013), vilket gav en bredare förståelse för metoden. De enkätspecifika böcker som 
används hade nackdelen att de inte berörde användandet av webbenkäter. Dock hade 
Bryman och Bell (2013, s.648-677) ett kapitel om detta, vilket möjliggjorde en 
reflektion av för- och nackdelar baserad på litteratur över valet av webbenkäter. 
 
Till stor del har artiklar ur “peer reviewed”- tidskrifter använts. Vidare har många av de 
böcker som används även använts inom undervisning vid universitetet. Båda dessa 
kategorier av källor har på olika vis genomgått en eller flera sorters granskningar och 
bör på vis förmedla en av flera korrekta bilder av verkligheten. Av denna anledning 
anses källorna i denna uppsats vara en god grund för den studie som genomförts. 
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3. TEORI 
Genom teori kan vardagliga händelser och fenomen förklaras och förstås. Teorier ger en 
förklaring till praktiken och verkligheten utan att författarna skall behöva förhålla sig 
till sitt egna sunda förnuft. (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 203-205) Vidare påverkar de 
teorier som används i en studie hur undersökningen genomförs (Eliasson, 2013, s. 12), 
vilket innebär att valet av teorier är en viktig grund för den fortsatta studien. De teorier 
som används i denna studie har valts ut då de, utifrån tidigare forskning, lyfter fram den 
problematik som finns inom området. Hur kommunikationen fungerar samt på vilka 
grunder som beslut fattas är viktiga grundpelare för att finna en potentiell förklaring för 
problematiken med rapportanvändande. Kommunikationsteorin behandlar problem och 
påverkansfaktorer som kan uppkomma mellan revisorn och företagaren, medan 
beslutsteorin täcker in andra faktorer som kan kopplas till både individen själv, men 
även dess omgivning. Båda teorierna förklarar därmed problematiken med 
rapportanvändande ur olika synvinklar samtidigt som de kompletterar varandra. Det är 
med denna grund som kommunikations- och beslutsteorin har valts som stöttepelare till 
den empiriska studien för att därmed besvara uppsatsens syfte. 
 
3.1 Kommunikation 
Utifrån problembakgrunden framgick det att kommunikationen mellan företagare och 
revisor kunde vara en tänkbar förklaring till hur företagaren tar till sig rapporter. En av 
de viktigaste förutsättningarna för att det ska vara möjligt att ta till sig information är att 
den kommuniceras på rätt sätt. Därför kommer vi i denna del att diskutera olika 
kommunikationsteorier för att få en bättre förståelse för hur kommunikation kan ske 
mellan revisor och företagare samt vilka hinder som finns för att företagaren skall så 
effektivt som möjligt förstå och ta till sig det revisorn förmedlar, det vill säga 
redovisningsrapporterna. 
 
För att förstå hur kommunikationen sker mellan företagare och revisor är det relevant att 
se till kommunikationsteoriernas grunder, vad som gör att ett meddelande transporteras 
mellan revisor och företagare. För detta riktar vi oss till teoretikerna Shannon och 
Weaver som sammanställt teorin “The matchematical theory of communication” och är 
ett resultat av deras separata arbeten. Shannon började år 1948 skriva artikeln “the 
mathematical theory of communication” för att förklara kommunikationsprocessen. 
Artikel förklarar främst att den tekniska bristen i kommunikation och inte den 
humanistiska bristen (Ritchie, 1986, s. 280-281). Weaver skrev därefter en artikel för att 
applicera Shannons modell (figur 3.1 s.11) på all sorts kommunikation (Shannon & 
Weaver, 1959, s.95). 

 
Fig. 3.1 Shannons kommunikationsmodell (Shannon, 1948, s.3). 



12 
 

Modellen är enkel i sin tanke. Weaver beskriver hur det finns en person som väljer 
vilket meddelande som ska skickas via en sändare, det vill säga ett tekniskt hjälpmedel 
som en telefon, dator eller ett brev. Telefonen eller datorn ändrar därefter det tänkta 
meddelandet till en signal som skickas genom en kommunikationskanal såsom 
telefonledning eller datavågor. På andra sidan finns ytterligare en mottagare som tolkar 
signalen och gör om den till ljud eller text som sedan når den som meddelandet var 
tänkt till. (Shannon & Weaver, 1959, s. 98) Den ursprungliga definitionen av mottagare 
och sändare var därmed de tekniska hjälpmedel som kodade och avkodade 
informationen för att föra den vidare (Shannon, 1948, s. 4). Dessa termer har dock fått 
en annan betydelse när andra forskare har tolkat Shannons ursprungliga teori och idag 
har sändare och mottagare mer innebörden av de individer som förmedlar 
informationen. Detta har relevans för uppsatsen där de som benämns som sändare och 
mottagare är revisorer och företagare. 
 
Vidare är brus en viktig del av denna kommunikationsteori. Brus är sådant som stör 
signalen och påverkar hur exempelvis en företagare uppfattar ett meddelande från en 
revisor. Brus kan vara faktiskt brus över en telefonlinje vilket försvårar för företagaren 
att förstå information som skickas, alternativt kan det vara språksvårigheter mellan 
revisorn som försöker kommunicera meddelandet och företagaren som tar emot det. 
(Shannon & Weaver, 1959, s. 108-112) Brus är inte alltid något negativt då det kan leda 
till en extra ansträngning hos den som försöker förmedla budskapet (ibid). Är 
exempelvis revisorn medveten om att företagaren har vissa svårigheter att ta till sig 
siffror som står på ett papper kanske han istället sätter sig ner och går igenom väsentliga 
siffror muntligt med företagaren, vilket underlättar för företagaren att ta till sig 
budskapet. Det är därmed väsentligt att de olika parterna förstår varandra för att undvika 
onödigt brus och på så vis effektivisera kommunikationen. 
 
Genom Shannon och Weavers teori har en stabil grund skapats för att förstå hur 
kommunikation sker mellan företagare och revisor, men den ger ingen helhetsbild. 
Ytterligare en faktor som bör tas i beaktan är samspelet mellan revisorn och företagaren. 
Det är upp till både revisorn och företagaren att möjliggöra god kommunikation. 
Exempelvis bör revisorn som skickar meddelandet lägga tid och energi på att göra 
meddelandet mottagligt för företagaren. Därför behöver revisorn ta hänsyn till den 
kunskap som företagaren har för att göra meddelandet försåtligt samt ha företagarens 
kunskapsnivå i åtanke när de väljer kommunikationskanal. Företagaren, i sin tur, bör ta 
sig tid att sätta sig in i meddelandet och även, när det är möjligt, förvärva den kunskap 
som behövs för att förstå meddelandet. (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218) Det är 
alltså inte enbart revisorn som behöver anstränga sig för att kommunikationen ska 
fungera utan även företagaren.  
 
Samtidigt har en revisor som inte förklarar på ett pedagogiskt sätt, eller på ett språk som 
företagaren inte förstår stora problem att få fram sitt meddelande. (Dewatripont & 
Triole, 2005, s. 1219) Om revisorn kommunicerar på fackspråk och företagaren inte 
förstår termerna kommer budskapet inte att nå fram. Samtidigt krävs det att företagaren 
är uppmärksam och lyssnar på vad revisorn som sänder budskapet säger för att revisorn 
ska ha möjligheten att förmedla sitt budskap (ibid). Dewatripont och Triole påpekar att 
detta är en förutsättning för effektiv kommunikation; att revisorn som skickar 
meddelandet och företagaren som mottager det är på samma nivå. Det innebär att båda 
parter är villiga att lägga ner lika mycket ansträngning för att kommunicera 
(Dewatripont & Triole, 2005, s. 1219). Om en av aktörerna inte anstränger sig blir det 
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svårare att få fram meddelandet som det var menat. Dessutom menar Dewatripont och 
Triole att människan sorterar bort information som de inte finner nödvändig och 
fokuserar på det hon finner är av vikt. (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1219) Det kan 
innebära att en företagare inte anser att redovisningsrapporterna är av vikt för företagets 
lönsamhet och därav väljer att inte läsa dem.  
 
Ytterligare en faktor som påverkar kommunikationen är hur mottagaren ser på sändaren. 
I de fall företagaren anser att revisorn exempelvis har en auktoritär position och det 
revisorn avser att kommunicera är av vikt för företagaren är företagaren mer mottaglig 
för informationen som skickas (Dewatripont och Triole, 2005, s. 1226-1231). Dock kan 
detta leda till att revisorn anstränger sig mindre och kommunikationen blir sämre (ibid.). 
	  
Samtidigt kan interaktiv kommunikation förbättra företagaren och revisorns 
kommunikation. Med det menas att kommunikation via direkta kanaler, där parterna har 
möjlighet att ställa frågor till varandra med en gång, kan säkerställa att de har förstått 
varandra. Dewatripont och Triole har kommit fram till att interaktiv kommunikation är 
att rekommendera då det ger parterna en möjlighet att utveckla sina meddelanden. 
Genom att träffas i person eller samtala över telefon kan kommunikationen gynnas 
framför att endast kommunicera via text i form av brev eller e-mail. Dewatripont och 
Triole påpekar dock att det finns en risk att parterna inte är tillräckligt uppmärksamma 
från början av samtalet då det vet att de kan fråga varandra upprepande gånger om de 
inte förstår den andre. (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1236) 
 
Om kommunikationen trots allt skall ske indirekt finns det vissa saker som revisorn bör 
ha i åtanke. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) har 
skrivit en rapport om hur effektiv kommunikation kan ske genom exempelvis 
ekonomiska rapporter. CIPFA rapporten inleds med att konstatera att  “Effective 
financial reporting is about more than making sure that the numbers add up, it requires 
that the figures are communicated to the target audience in a way that is meaningful and 
understandable to them.” (CIPFA, 2012, s.2). För revisorn gäller det därmed att 
kommunicera siffrorna på sådant vis att företagaren förstår och ser mening med dem. 
CIFPA menar att det finns vissa brister i dagens finansiella rapporter, som att de är 
långa och använder jargong som inte alla förstår (ibid., s.4). I och med detta har CIPFA 
tagit fram fyra grunder till effektivt rapportskrivande. Rapporterna ska vara (1) 
fokuserande på vad som anses vara viktigt, där de viktiga delarna ska förtydligas så att 
företagaren som läser rapporten vet att det är där han eller hon ska lägga sin fokus. En 
rapport bör även vara (2) öppen och ärlig genom att gå igenom vad som är bra men ändå 
visa på vad som kan förbättras i verksamheten för att ge företagaren en bättre 
helhetsbild av situationen. Vidare ska rapporterna även (3) vara tydliga och begripliga. 
Genom att revisorn använder ett språk som företagaren förstår och samtidigt förklarar 
termer tydligt görs rapporten både intressantare och lättare för företagaren att hänga 
med i. Slutligen är det även viktigt att rapporten är (4) intressant och engagerande. För 
att det ska finnas en lust hos företagaren att ta till sig informationen som ges i 
rapporterna behöver rapporten vara intressant för företagaren som läser den. Genom att 
revisor ger relevant information som företagaren har nytta av har företagaren lättare att 
ta till sig budskapet. (CIPFA, 2012, s.4-9) 
 
Genom den ovannämnda rapporten finns det underlag som visar på att det är viktigt, vid 
konstruerandet av rapporten, att tänka på vem som ska läsa den och hur den ska 
användas. Detta bidrar till att rapporten kan förmedla ett budskap på bästa möjliga vis. 
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Samtidigt kräver det att revisorn som ska skriva rapporterna kan bedöma företagarens 
kunskapsnivå för att veta vilken nivå han ska lägga sig på.  
 
Fussell och Krauss lyfter fram att det är viktigt att för revisorn att lägga sig på samma  
nivå som företagaren för att förmedla sitt budskap (Fussell & Krauss, 1992, s. 378). 
Utifrån detta har Fussell och Krauss undersökt hur bra människor är på att bedöma 
andras kunskapsnivå.  De kom fram till att de flesta människor är relativt bra på att 
avgöra vilken kunskapsnivå andra ligger på. Dock finns det en risk att den egna 
kunskapsnivån används som bas för att bedöma andras nivå, vilket kan leda till felaktiga 
antaganden. (Ibid. s.388-390) Det innebär att en revisor som utgår från sin egen 
kunskapsnivå för att bedöma företagarens kunskapsnivå kan leda till att revisorn lägger 
sig på en alltför hög nivå. Om revisorn i stället är medveten om att han eller hon har en 
högre kunskapsnivå för att han eller hon har genomgått högre utbildning och har mer 
erfarenhet inom området än företagaren är det sannolikt att revisorn har större förståelse 
för företagarens kunskapsnivå. 
 
Avslutningsvis har de olika perspektiven som presenterats ovan bidragit med en 
förståelse för vilka faktorer som kan påverka användandet och förståelsen av 
redovisningsrapporter utifrån kommunikationen. De olika faktorerna sammanfattas 
nedan och tydliggörs i figur 3.2. Shannon och Weaver bidrar till denna presentation 
genom att ge oss en förståelse för att det kan uppkomma störningar som påverkar hur 
budskapet uppfattas, men att medvetenhet om detta kan hjälpa revisorn och företagaren 
att välja en lämpligare kommunikationskanal. Dewatripont och Triole ger oss en inblick 
i hur samspelet påverkar kommunikation. Den ansträngning revisorn vidtar för att 
förmedla sitt budskap kan påverkas av företagarens ansträngning att förstå revisorns 
budskap. Det är med andra ord bådas ansvar att skapa en fungerande kommunikation. 
De visar även på att företagarens syn på revisorn som professionell partner kan påverka 
företagarens uppmärksamhet. Dessutom framkommer det att en interaktiv 
kommunikation är det bästa sättet att säkerställa att budskapet kommer fram. CIPFA tar 
upp problematiken att förmedla ett budskap via rapporter på ett sätt som gör det 
mottagbart för företagaren. För att göra detta krävs att revisorn gör en bedömning av 
företagarens kunskapsnivå, vilket Fussell och Krauss visar är möjligt men att det finns 
en risk att revisorn överskattar företagarens kunskapsnivå om de baserar företagarens 
kunskapsnivå på sin egen. 
	  

Figur 3.2 Författarnas egen sammanfattande modell över kommunikationsteorier. 
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3.2 Beslutsteori 
Genom att förstå vad som påverkar en individ att göra ett visst val och ta ett visst beslut 
kan vi bättre förstå oss på varför småföretagare väljer att använda eller inte använda sig 
av de ekonomiska rapporterna de tilldelas av sina revisorer. Nedan kommer vi redogöra 
för det som påverkar oss att fatta eller inte fatta ett beslut i vår vardag och arbetsmiljö, 
så som att exempelvis använda redovisningsrapporter. 
 
Under början av 1940-talet utvecklades grunderna till dagens teori om beslutsfattande 
(Brown, 2004, s. 1251). Föregångaren Simons bildade tidigt i sin karriär en bild av 
beslutsfattande grundat i rationellt tänkande (ibid, s. 1244). Han menade att människor 
tar beslut på rationella grunder för att uppnå det bästa resultatet av ett givet mål (Simon, 
1957, s. 65). Denna ansatts har sedan omarbetats vid flertalet tillfällen, bland annat av 
Simon själv. 
 
Från att beslutsfattande ansetts vara grundat i det strikt rationella tänkandet övergick 
Simon till att se på beslutsfattande som något som påverkas av företagarens omgivning 
och på de begränsningar som företagaren har gällande bland annat tid och kunskap. 
Detta ledde till att beslutsfattande numera ses som en strävan mot det som är tillräckligt 
tillfredställande (Simon, 1957, s. xxv). Ett exempel kan göras med en företagare som är 
i färd med att fatta ett beslut om företagets utveckling. Enligt Simons första teori skulle 
företagaren noggrant undersöka alla möjliga alternativ, med exempelvis ekonomiska 
redovisningsrapporter som underlag, och därefter granska och utvärdera dessa noggrant 
innan han fattar ett beslut. Med detta menade Simon med andra ord att människan 
tänker och fattar beslut på rationella grunder. Enligt Simons andra och utvecklade teori 
skulle företagaren däremot välja det alternativ som var tillfredställande och bra nog för 
att uppnå hans uppsatta mål och därmed förkorta arbetsprocessen för att komma fram 
till ett beslut. Till sin hjälp menar Simon att företagaren använder sig av så kallat sunt 
förnuft som grund till sitt beslut. Som människor förenklar vi vår omgivning och gör 
våra val utifrån det vi anser är mest relevant för situationen. (ibid, s. xxvi) För att 
fortsätta på det ovannämnda exemplet skulle företagaren utgå från tidigare erfarenheter 
och information från sin omgivning, det vill säga den information som finns 
lättillgänglig, för att fatta ett beslut. Genom att inte granska alla möjligheter och på så 
vis effektivisera sitt arbete innebär det att han nöjer sig med en tillfredställande nivå 
som effekten av sitt beslut. Det betyder att en företagare (1) inte behöver granska alla 
möjliga alternativ innan han eller hon tar ett beslut och (2) att han eller hon fattar sina 
beslut utifrån sunt förnuft. 
 
Vidare kan en företagares värderingar och tankar färgas av diskussioner som förs med 
exempelvis sin revisor eller familj och vänner. Enligt teorin påverkas vårt 
beslutsfattande av lättillgängliga värden och värderingar som kan grunda sig på 
diskussioner med omgivningen. Vi fattar normalt sett beslut utifrån de tankar som är 
mest lättillgängliga och dessa kan i sin tur påverkas av vår omgivning (Kahneman, 
2003a, s. 716; Sjöberg, 1978, s. 154). Det är de värderingar som är mer framträdande än 
andra som väger tyngst vid beslutsgrundandet (Kahneman 2003a, s. 698). Beslut 
baserade på rationella och logiska grunder kan därmed bli överkörda av de mer 
lättillgängliga värderingarna. Teorin innebär, med det sagt, att beslutsfattande utifrån 
rapporter inte kommer vara det första valet för en företagare om företagaren påverkas av 
sin omgivning, vilket kan minska användandet av rapporterna. 
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Det som sagts ovan innebär att en företagare behöver träna upp sitt logiska 
beslutsfattande för att inte låta de lättillgängliga värderingarna ta överhand (Kahneman, 
2003a. s. 699). Nobelpristagaren Kahneman menar på att det är möjligt att träna upp sin 
förmåga att göra mer logiska val. En företagare som har en högre kunskapsnivå inom 
ämnet kan göra bättre vägda val gällande ekonomiska frågor än någon som inte besitter 
denna kunskap. Kahneman exemplifierar det hela med två schackspelare där den ena är 
expert och den andra är nybörjare. Experten ser schackbrädet på ett annat vis än den 
novise spelaren och genom sin kunskap kan experten se andra möjligheter än novisen, 
vilket leder till att experten troligtvis kommer att vinna spelet, trots att båda spelarna 
grundade sina drag från de mest lättillgängliga alternativen. (Kahneman, 2003b, s. 
1453) I en företagssituation kan detta kopplas till att en företagare med högre 
ekonomiska kunskaper har lättare att se de olika möjligheterna med 
redovisningsrapporter och förstå dessa än en företagare utan ekonomisk kunskap. 
 
Senare forskning har kommit att öppna upp vyerna för beslutsteorin och utvecklat 
perspektivet, från sunt förnuft, lättillgängliga värden eller värderingar och 
tillfredställande nivåer, till att även känslor påverkar individers beslut (Lakomski & 
Evers, 2010; Naqvi et al., 2006; Pfister & Böhm, 2008). Ur en biologisk aspekt har 
neurovetenskapen visat att beslutsfattande är kopplat till tankemönster och därmed även 
känslor (Naqvi et al., 2006, s. 260). 
 
Våra känslor skapar en kontext i vilket våra beslut fattas. Känslor (1) genererar 
information som ligger till grund för våra val, (2) snabbar på processen som leder till ett 
beslut, (3) skapar relevans mellan en situation och individen samt (4) ökar eller minskar 
graden av moraliskt ansvar. (Den senare kommer inte vidare diskuteras då vi valt att 
avgränsa oss från detta område för att inte skapa en alltför omfattande teorigenomgång. 
Att undersöka en individs moraliska ansvarskänsla anser vi kräver en annan studie än en 
kvantitativ undersökning.) Det är även situationen, i vilken företagaren befinner sig i, 
som bestämmer vilken eller vilka av dessa funktioner som kommer dominera vid ett 
beslutsfattande. (Pfister & Böhm, 2008, s. 14) 
 
Vidare kan de känslor som en företagare förknippar med en situation påverka 
beslutsfattandet (Pfister & Böhm, 2008, s. 14). Om ett tidigare beslutsfattande har lett 
till en känsla av glädje är det troligt att detta kommer leda till att företagaren fattar 
samma beslut igen. Det vill säga, har en företagare, av olika anledningar, känt glädje 
från tidigare arbete med ekonomiska rapporter är det mer sannolikt att företagaren även 
i framtiden kommer arbeta med dessa igen. Det är därmed mest sannolikt att företagaren 
gör de val och fattar de beslut som bidrar till den mest sammanvägda tillfredställelsen 
och glädjen (ibid s. 9). 
 
Känslor som rädsla, ilska eller avsky leder i sin tur till att hastigheten ett beslut fattas 
ökar och beslutet fattas snabbt snarare än genomtänkt (Pfister & Böhm, 2008, s. 11). Ett 
barn som blir skrämt har en benägenhet att springa från situationen snarare än att stanna 
upp, utvärdera händelsen och konstatera att ingen fara är skedd. På samma vis kan en 
vuxen individ välja att undvika en kollega på grund av en tidigare dispyt dem emellan, 
trots att kollegan försöker närma sig personen för att reda ut dispyten på ett resonligt 
vis. Sett till en företagare som exempelvis känner avsky för att arbeta med företagets 
siffror och rapporter är det sannolikt att denne håller avstånd från dessa och istället 
driver sin verksamhet utan att använda sig av rapporterna. 
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Den känslomässiga situation som företagaren befinner sig i kan även den påverka hur 
han eller hon fattar beslut beroende på hur relevant företagaren anser att känslan är till 
sig själv. Föreställ dig två konkurrenter som under en nätverksträff får höra från 
ytterligare en konkurrent hur framgångsrik hon har varit med en viss produkt. Den ena 
konkurrenten känner beundran medan den andra känner avund inför det den får höra. De 
olika känsloreaktionerna beror på hur relevant personerna anser att situationen är till 
dem själv och deras intressen (Pfister & Böhm, 2008, s. 11). De olika känslorna bidrar i 
sin tur till att de två individerna kommer agera på olika vis om ett beslut ska fattas. 
Fokus bör därmed läggas på att framhäva olika aspekter av en situation som anses 
relevant för att generera känslor som leder till ett agerande (ibid). Det är framförallt 
känslan av ånger som leder till det främsta agerandet medan känslan av besvikelse gör 
att individen vill komma undan från situationen (ibid, s. 12).  
 
Med den genomgångna forskningen av beslutsteorier går det att finna tre viktiga 
påverkansfaktorer till beslutsfattande. Enligt figur 3.3 nedan synliggörs dessa: Simons 
idé om sunt förnuft och tillfredsställande nivåer som styrande faktorer vid 
beslutsfattande, Kahnemans lättillgängliga värden och värderingar samt Pfister & Böhm 
med fleras känsloperspektiv. Alla kan de ses som drivande faktorer till att en individ 
fattar ett beslut. 
 

 
Figur 3.3. Författarnas egen modell över påverkansfaktorer till beslutsfattande. 
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4. PRAKTISK METOD 
Med en tydlig och beskrivande metod kan undersökningens transparens förbättras på så 
sätt att det möjliggör för andra att replikera och evaluera (Backman, 2008 s.40-41). 
Följande kapitel beskriver hur studien har konstruerats och praktiskt utförts. Med det 
avser vi att uppnå ovannämnd funktion. 
 

4.1 Val av kvantitativ metod 
Till att börja med vill vi lyfta fram enkätundersökningens för- och nackdelar för att 
sedan diskutera varför vi valt just denna metod. Därefter görs en koppling mellan 
uppsatsens teori och studiens enkätfrågor som styrker dess validitet och tankar kring 
konstruktionen av enkäten. 
 
4.1.1 Valet av enkäter som metod 
Efter en diskussion, oss författare emellan, och noga övervägande av de för- och 
nackdelar som kan finnas med enkäter som undersökningsmetod kom vi fram till att det 
mest lämpade valet av datainsamling, för att besvara undersökningens syfte, vara att 
använda oss av en enkätundersökning. Det passade även väl i förhållande till 
undersökningens positivistiska förhållningssätt. Då denna undersökning på ett konkret 
sätt vill undersöka hur användandet av redovisningsrapporter ser ut är enkäter passande 
då de standardiserar frågorna och svaren (Teorell & Svensson, 2007, s.91), vilket 
minskar risken för att hamna på sidospår och möjliggör lämpliga generaliseringar. 
Samtidigt är redovisningsrapporter, som tidigare nämnt, ett vedertaget fenomen inom 
företagsverksamhet. Undersökningen kräver därav ingen metod där respondenterna 
själva har möjlighet att beskriva och förklara sin uppfattning av rapporter, som 
exempelvis vid en intervju. 
 
Som tidigare nämnt är en av fördelarna med enkäter att det går att behandla känsliga 
frågor (Eljertsson, 1996, s. 11). Vid en första anblick är möjligtvis inte 
redovisningsrapporters användande att betrakta som ett känsligt ämne, men då det 
framkommit i problembakgrunden att bristen på kunskap är ett hinder för användandet 
blir det snabbt ett känsligt ämne. Om en person sitter mittemot företagaren är det 
svårare för denne att erkänna sina brister. En helt anonym enkät är lättare att svara ärligt 
på och företagaren blir inte påverkad av personen mittemot. Uppsatsen ger även en 
bättre inblick i användandet med desto fler svar som samlas in från företagsledare. Vid 
intervjuer är det inte möjligt att nå ut till lika många (Bryman & Bell, 2013 s. 246-247). 
Att det går snabbt att distribuera enkäter samt att det kan göras relativt billigt (Bryman 
& Bell, 2013 s. 246) är även till fördel i förhållande till undersökningens tidsram och att 
vi själva lever på en studentbudget.  
 
Dessutom är det svårare att få företagarna att ställa upp på en intervju då en intervju tar 
minst en halvtimme medan en enkät kan ta cirka fem minuter att besvara. I och med att 
undersökningen riktar sig till företagsledare som generellt sett har ont om tid är det 
lättare att få dem att ställa upp på att fylla i en enkät som tar cirka fem minuter än en 
längre intervju, vilket påverkat valet av insamlingsmetod. 
 

4.2 Enkätkonstruktion 
Vid konstruktionen av enkäten har, som tidigare nämnt, för- och nackdelar med enkäter 
beaktats. Därmed har bland annat frågorna formulerats på ett kortfattat och tydligt sätt, 
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som rekommenderas av bland andra Eliasson (Eliasson, 2013, s. 39). Vi har även 
försökt vara noggranna när enkäten utformats, då det inte går att förklara frågorna för 
respondenterna om de inte förstår dem när de fyller i enkäten (Teorell & Svensson, 
2007, s. 91). Vi har med andra ord försökt undvika frågor som kräver följdfrågor i syfte 
att förtydliga svaret eller formulera frågor som går att tolka av respondenten, vilket inte 
är lämpliga att använda i en enkät (Bryman & Bell 2013, s. 247). 
 
Vidare undveks ledande frågor samt frågor som behandlade fler än en fråga i en (ibid, s. 
40).  Dessutom avsåg vi hålla enkäten kort med 23 frågor där svarsalternativen 
begränsades för att respondenterna inte skulle tappa intresset (Bryman & Bell, 2013, s. 
248). Svarsalternativen har även de påverkats av teorierna samt problembakgrunden och 
ämnar vara så uttömmande som möjligt för att täcka de möjliga svaren, undvika att 
överlappa varandra men samtidigt inte vara alltför detaljerade (Trost & Hultåker, 2007. 
s.78). De flesta svarsalternativen är fasta och enbart två frågor har svarsalternativ där 
respondenterna fått möjligheten att svara “övrigt” och samtidigt fylla i ett eget 
svarsalternativ. De nackdelar som finns med öppna frågor, som exempelvis att 
respondenterna undviker att skriva något alls (Trost & Hultåker, 2007,s. 75-76) har 
vägts mot att respondenter kan känna frustration om det inte finns svarsalternativ som 
passar dem och därför väljer att inte fortsätta svara på enkäten. Ett känt problem med 
fasta svarsalternativ är att svaren är formulerade utifrån forskarens sätt att tänka och kan 
missa aspekter som respondenterna anser är viktiga (ibid. s.78). Det har vi dock försökt 
undvika genom att, som nämnt, försöka utgå från teorierna och problembakgrunden vid 
utformandet av svarsalternativen. 
 
För att ytterligare minska risken för bortfall har vi avsett att presentera tydlig 
information om hur enkäten ska användas, hur den ska besvaras samt garanterat 
anonymitet vid utskicket av enkäten. Även personlig kontakt kan hjälpa, vilket vi har 
beaktat genom att ringa de möjliga respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 249-250). 
Genom att skapa en snygg layout, intressanta frågor och genomtänkta svarsalternativ 
gör enkäten mer lättillgänglig för respondenterna och ökar därmed deras lust att besvara 
den (ibid. 252-253). När enkäteten har utformats har dessa aspekter beaktats. 
 
Vissa av frågorna har ställts som ett påstående där en likertskala har används som 
svarsalternativ. Alternativen sträckte sig mellan ett och sju, där ett är instämmer inte alls 
och sju är instämmer helt. Valet av likertskala baserades på att det är en av de vanligaste 
skalorna för att mäta attityd (Eljertsson, 1996,s.80). Då det är lätt att respondenterna 
tröttnar om det blir alltför många attitydfrågor (Trost & Hultåker, 2007, s. 73) har 
enkäten framställs med en blandning mellan denna typ av frågor och andra frågor. Vid 
majoriteten av frågorna har enbart ett svarsalternativ kunnat markeras medan det vid två 
av frågorna, fråga 3 och 6 har varit möjligt att markera flera svarsalternativ, detta för att 
kunna få så uttömmande svar som möjligt. Enligt vår egen mening sorterades slutligen 
frågorna i en logisk ordningsföljd med generella frågor först, frågor som behandlade 
kommunikation därnäst och sist frågor som behandlade beslutsteorin, vilket underlättar 
för respondenterna att följa med i enkäten (Trost & Hultåker, 2007, s. 73). 
 
Slutligen är det viktigt att konstruera enkätfrågor som operationaliserar syftet och 
använder sig av teorierna som används för att på så sätt få fram ett användbart resultat 
(Eliasson, 2013, s.36). Den här specifika uppsatsen har gjort detta genom att koppla 
enkätfrågorna till de teorier som används; kommunikations- och beslutsteori vilket går 
att läsa om i detalj nedan. 



20 
 

 
4.2.1 Anknytning mellan teorier och enkätfrågor 
Enkätfrågorna (bilaga 2) har formulerats med teorierna som utgångspunkt. I följande 
avsnitt motiveras för valet av enkätfrågor kopplade till den tidigare teorigenomgången. 
Figur 4.1 visar en samlad överblick över de operationaliserade teorierna. De första tre 
frågorna är bakgrundsfrågor där fråga 2 och 3 inte är direkt förknippade med teorierna 
men behövs för att ge en bättre förståelse för svaren på resterande frågor. Fråga ett 
behandlar företagarnas utbildningsnivå vilket kan knytas an till både kommunikations- 
och beslutsteorin då det påverkar både hur effektiv kommunikationen är samt hur 
snabbt och effektivt företagaren fattar beslut (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218; 
Kahneman, 2003b, s. 1453). 
 
Anknytning till kommunikationsteori 
	  
Fråga 4 till 6 behandlar hur kommunikationen mellan revisor och företagare ser ut rent 
praktiskt. Detta för att lyfta fram det som Dewatripont och Triole skriver om med 
tvåvägskommunikation (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218) samt det som Shannon 
och Weaver talar om med vikten av val av kommunikationskanal för att få fram sitt 
budskap (Shannon & Weaver, 1959, s. 108-112). Även fråga 7 används för att belysa 
kunskapsaspekten. Fråga 8 och 9 belyser det som CIPFA-rapporten lyfter fram, att det 
är av stor vikt att anpassa innehållet till läsarens behov för att företagaren ska känna 
inspiration till att läsa den och känna att den är värd att lägga tid och energi på att ta till 
sig (CIPFA, 2012, s.2). Som även Dewatripont och Triole nämner är mottagaren villig 
att anstränga sig mer och ta till sig det sändaren kommunicerar om mottagaren anser att 
budskapet är viktigt (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1219). Vidare är fråga 10 den 
viktigaste frågan för att kunna besvara syftet och är en jämförande variabel som kan 
användas för att testa teoriernas relevans i frågan. Utan fråga 10 skulle det inte vara 
möjligt att dra några slutsatser om hur de andra variablerna påverkar användandet. 
Fråga 11 är ställd för att lyfta fram det som CIPFA-rapporten tar upp om vikten av att 
hitta vad som påverkar företagaren för att fånga deras intresse (CIPFA, 2012, s.2). Fråga 
13 är menat att visa på om företagaren anser att det som hon eller han försöker 
kommunicera med revisorn når fram. Medan fråga 12 belyser om det revisorn 
kommunicerar går att tolka av företagaren. Dessa frågor lyfter fram det som 
Dewatripont och Triole tar upp om kravet att kommunikatörerna lägger sig på samma 
nivå för att kommunikationen ska lyckas (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218). 
Frågorna lyfter även fram den problematik som kan finnas om sändaren “känner av” 
vilken nivå mottagaren ligger på eller inte (Fussell & Krauss, 1992, s. 378). 
 
Dewatripont och Triole skriver även att den syn som mottagaren har av sändaren 
påverkar hur mycket mottagaren ifrågasätter budskapet (Dewatripont och Triole, 2005, 
s. 1226-1231), därför har vi ställt fråga 14 för att undersöka hur våra respondenter ser på 
sina revisorer. Dewatripont och Triole nämner vidare att det finns en risk att den som 
förmedlar budskapet inte anstränger sig tillräckligt om de vet att meddelandet är viktigt 
för mottagaren (ibid.).  
 
Anknytning till beslutsteori 
 
Vidare är fråga 15 och fråga 16 kopplat till Simons teori om grunderna till 
beslutsfattande. Om en individ är tillfreds med den information som finns tillgänglig 
och använder sig av sunt förnuft är hon eller han benägen att fatta sina beslut utifrån 
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detta. (Simon, 1957, s. xxv-xxvi). Fråga 17 och 18 belyser omgivningens eventuella 
påverkan vid beslutsfattande (Sjöberg, 1978, s. 154) och hur lättillgängliga värderingar, 
som dina instinktiva tankar, har större inflytande än de värderingar som måste göras 
genom ett medvetet handlande (Kahneman, 2003a, s. 716). 
 
Genom fråga 19 vill vi lyfta fram sambandet mellan känslor och beslutsfattande och av 
vilken anledning individen driver sitt företag (Pfister & Böhm 2008, s. 14). Pfister och 
Böhm beskriver att en individ som känner glädje inför något är mer benägen att upprepa 
samma handling igen (ibid. s.9). För att komma åt vilka känslor en rapport genererar, 
till exempel avsky och om dessa påverkar användandet av rapporter mer eller mindre 
har fråga 20 och 21 formulerats. 
 
Slutligen har fråga 22 och 23 framställts för att belysa det Pfister och Böhm (ibid. s. 11) 
pratar om som relevans och beslutsfattande. Om en individ känner att en situation och 
känsla är mer relevant för henne eller honom har det större effekt vid beslutsfattande än 
en känsla som är mer avlägsen. 
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Figur 4.1 Författarnas egen modell över de operationaliserade teorierna. 
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4.3 Urval 
I denna studie har vi valt att studera aktiva aktiebolag i Umeå med senaste bokslut 2012, 
fyra till tio anställda och en nettoomsättning över 1,5 MSEK. Dessa företag kan 
klassificeras som undersökningens population (Bryman, 2011, s. 179). Genom en 
sökning med databasen Affärsdata, tillgänglig via Umeå Universitetsbibliotek, och de 
ovannämnda sökkriterierna sorterades den önskade populationen fram. 
 
Att den valda populationen är baserad i Umeå beror huvudsakligen på att Umeå är en av 
Sveriges större städer och har ett aktivt företagsklimat med företag verksamma inom 
olika branscher, allt från frisörsalonger, butiker, restauranger, läkare, data tekniker och 
entreprenörföretag. Denna bredd bidrog till en naturlig heterogenitet i studien, då syftet 
är att fokusera på småföretagare, oavsett branschtillhörighet. Om undersökningen 
istället hade studerat en viss bransch i hela Sverige eller del av landet hade 
undersökningen kunnat ge ett annat resultat, då det kan tänkas att olika branscher har 
olika förhållningssätt till just ekonomiska frågor. Samtidigt hade en sökning med 
samma kriterier fast i en mindre stad bidragit till ytterligare ett annat utfall då många 
mindre samhällen ofta är präglade av en viss bransch eller företagsverksamhet, som 
exempelvis i Kiruna där stor del av företagen är verksamma inom gruvindustrin. Att 
författarna själva bor och studerar i staden är ytterligare en faktor som påverkat valet av 
population. 
 
Anledningen till att aktiebolag valts som undersökningsobjekt beror på att de, som 
tidigare nämnt, har revisionsplikt. Genom revisionsplikt garanteras att företagen på ett 
eller annat vis tar del av upprättade redovisningsrapporter. Företag som enskilda firmor 
och handelsbolag kan även de omfattas av revisionsplikten. Kriteriet för detta innebär 
dock att de måste ha en betydligt högre omsättning än ett aktiebolag. Med en högre 
omsättning är det sannolikt att företaget även besitter en egen ekonomiavdelning som 
arbetar fram de ekonomiska rapporterna samt att de har fler anställda inom företaget, 
vilket gör att de inte längre kan klassas som småföretag. 
 
Slutligen innebär kriteriet: att företagen skall vara aktiva och ha sitt senaste bokslut 
publicerat 2012, att de faktiskt är verksamma bolag som arbetat med 
redovisningsrapporter under det senaste året. 
 
Den genomförda Affärsdatasökningen, utifrån de ovan angivna kriterierna, gav ett 
resultat på 226 småföretag i Umeå. En sammanställning av sökkriterier och utfall går att 
se i figur 4.1 på sidan 23. Då resultatet var av hanterbar storlek för bearbetning inom 
undersökningens tidsplan och inte innebar några större ekonomiska insatser, beslutade 
vi oss för att göra en totalundersökning. Genom att göra en totalundersökning kan så 
hög precision som möjligt uppnås. Med detta menas att generaliseringar och slutsatser 
har större vikt än om de baseras på ett minde urval. (Trost & Hultåker, 2007, s. 37-38) 
 
4.4 Datainsamling 
Som redan nämnts är detta en kvantitativ studie där det empiriska materialet samlats in 
genom enkäter. Efter ursprunglig formulering av enkätfrågorna bearbetades frågorna för 
att säkerställa att de var utformade på ett lättförståeligt vis samt undersökte det 
uppsatsen avser att undersöka. Bearbetningen skedde i samarbete med vår handledare 
men även genom en pilotstudie med en testperson som arbetar med ekonomifrågor i ett 
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litet företag. Pilotstudien resulterade i några få korrigeringar av stavfel men inga 
förändringar till själva frågorna. 
 
Webbenkät 
 
Enkäten var webbaserad och utformades i ett Google Drive formulär. Själva formuläret 
skickades ut till respondenterna genom en webb-länk i ett e-mail. Webbaserade 
enkätundersökningar blir vanligare för varje år (Bryman & Bell, 2013, s. 663) och det 
finns flertalet fördelar med att använda sig av webbenkäter istället för pappersenkäter. 
Bland annat är det tidseffektivare än att dela ut pappersenkäter personligen. Samtidigt är 
det mer kostnadseffektivt än postenkäter då dessa måste innehålla ett svarskuvert som 
ska frankeras (Eljertsson, 1996, s. 29). Svaren från en webbenkät samlas in automatiskt 
i ett Excel ark eller liknande vilket gör webbenkäter mer tidseffektiva. Att webbenkät 
valdes som tillvägagångssätt i denna uppsats var främst för att få in svar från så många 
respondenter som möjligt. Att dela ut enkäterna personligen till företagare skulle vara i 
princip omöjligt då många ägare till småföretagare är svåra att få tag på under dagtid. 
Att istället ringa och få en e-mailadress, där respondenterna får möjligheten att svara när 
de har tid, sågs som ett betydligt smidigare alternativ. Postenkäter är relativt lätta att 
skicka ut men det kräver som tidigare nämnt frankerade kuvert (Eljertsson, 1996, s. 29), 
vilket i detta fall skulle ge en kostnad på cirka 1500 kr (beräknat utifrån kostnad för 
frimärke och kuvert till 226 stycken). Dessutom finns det en risk att respondenterna 
glömmer posta sina svar. Valet att ringa respondenterna bidrog inte till någon kostnad 
då det ingick fria samtal i författarnas personliga telefonavtal. 
 
Trots att valet av webbenkät har flera fördelar problematiserar det urvalsprocessen på så 
viss att det begränsar undersökningen till enbart de som har tillgång till dator och 
internet (Bryman & Bell, 2013, s. 666). Men då de flesta företagare idag har en e-mail 
adress minskar det risken för den här typen av bortfall (ibid). En nackdel med 
webbenkäter är att e-mailet kan hamna i respondenternas skräppost. Från egen 
erfarenhet har dock märkts att G-mail och Hotmail konton anses vara betrodda 
avsändare och inte hamna i mottagarens skräppost. Det är dessa två typer av mailserver 
som användes vid utskicken, vilket troligen har minskat risken att e-mailen hamnat i 
skräpposten. 
	  
Kontakt med respondenterna 
 
Efter att urvalet av respondenter var genomfört var nästa steg att ringa upp de 226 
respondenterna på listan för att se om de var villiga att delta i undersökningen. Detta 
gjordes bland annat för att minska bortfallet (Bryman, 2011, s. 604) men även för att få 
tag på mailadresser. I de fall respondenter inte svarade, även efter upprepade 
uppringningsförsök, söktes e-mailadresser via företagens hemsidor. Arbetet att försöka 
kontakta respondenterna via telefonsamtal samt söka upp de e-mail adresser till de som 
inte gick att få tag på via telefon tog två arbetsdagar. De respondenter som inte hade en 
hemsida och inte svarade i telefon sågs som bortfall (kapitel 4.5). För att inte påverka 
respondenterna när de blev uppringda hölls samtalen korta och vi gick enbart kortfattat 
in på det undersökningen handlade om, utan att för den delen försöka påverka 
respondenternas enkätsvar. När e-mail adresser hade samlats in skickades ett e-mail ut 
med ett kort informationsbrev om undersökningen samt en länk till enkäten. I 
följebrevet förklarades bland annat att respondenternas anonymitet garanterades (bilaga 
1). Första gången enkäten skickades ut var under tisdagen den 19 november 2013 och 
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på följande torsdagseftermiddag skickades en påminnelse ut till samtliga respondenter. 
En sista påminnelse skickades ut via e-mail under förmiddagen måndagen den 25 
november. Påminnelserna skickades ut för att minska bortfallet (Bryman, 2011, s. 604). 
All data samlades automatiskt in till ett Excel ark där det gick att se hur varje enskild 
respondent svarat på undersökningen. I och med att studien var anonym gick det dock 
inte att se vilka de olika respondenterna var, det gick alltså inte att koppla de olika 
svaren till någon specifik företagare. Det är dock inte viktigt för studien att veta vem 
som har svarat vad. 
 
I det sista påminnelseutskicket förklarades även när enkätundersökningen skulle 
avslutas. Respondenterna hade därmed på sig till klockan 22.00 måndagen den 25 
november 2013 innan möjligheten att lämna in sina enkätsvar stängdes ner. Hur 
bearbetningen av det insamlade materialet gick till går att läsa om i kapitel 4.6. 
 
4.5 Bortfall 
Innan det går att dra några generella slutsatser om undersökningen i förhållande till dess 
population måste en bortfallsanalys genomföras (Trots & Hultåker, 2007, s. 138). En 
modell över undersökningens sammanlagda bortfall går att se i figur 4.1. Till att börja 
med påverkades studien på två nivåer av ett direkt bortfall. Det direkta bortfallet 
nummer ett uppstod vid de inledande telefonsamtalen. Här uppdagades att 19 företag 
inte gick att få tag på, på grund av fel telefonnummer eller att de inte svarade trots flera 
uppringningsförsök. Ytterligare tretton företag hade under den närmsta tiden bytt 
företagsstruktur eller hade lagts ner och kunde därmed inte längre klassas in under de 
angivna kriterierna. Anledningen till detta kan sannolikt kopplas till en eftersläpning av 
uppdateringar som görs i databasen Affärsdata. 
 
Vidare svarade tretton företag direkt att de inte var intresserade att delta i en studie och 
valde därmed att inte dela ut sin e-mailadress. Vid samtalen framkom det även att tre 
företagsägare var ägare av tre andra företag som ingick i studien samt att två ägare inte 
ägde en dator. I och med det direkta bortfallet av totalt 51 respondenter skickades 
enkäten slutligen ut till 176 företag via e-mail. Utskicket genererade dock med en gång 
det direkta bortfallet nummer två som berodde på fel angivna e-mailadresser vilket 
innebar att de studsade tillbaka till den avsändande e-mailadressen. Detta innebar att 
ytterligare tre företag kunde klassas som bortfall. Enkätutskicket resulterade slutligen, 
efter två påminnelser, i totalt 94 svarande respondenter, vilket är en svarsfrekvens på 
53 %. 
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Figur 4.1. Författarnas egen modell av enkätutskick och bortfall. 
 
Det indirekta bortfallet kan sannolikt härledas till undersökningens distributionskanal. 
Som tidigare nämnts är det ett vanligt problem med e-mail kommunikation att e-mail 
från en främmande adress landar i mottagarens skräppost. Om personen inte tar för vana 
att titta i skräpmailsmappen kommer hon eller han inte se det avsedda e-mailet och 
därmed inte kunna svara på enkäten. Det är svårt att säga hur stor del av de skickade e-
mailen som har landat i mottagarens skräppost. En förhoppning är dock att detta 
problem har minimerats genom att mottagarna förväntat sig ett e-mail med enkäten, 
efter det inledande telefonsamtalet, och därmed tittat i sin skräppost om de inte sett ett 
e-mail i sin ordinarie inkorg. (Bryman, 2011, s.604). 
 
I och med att enkäten fylldes i, i ett webbformulär är det väsentligt att beakta dess form 
som en möjlig orsak till ytterligare bortfall. Som tidigare nämnt kan det bland annat 
bero på respondenternas kunskap och förmåga att hantera datorer och internet, något 
som varierar mellan ålder och yrkesgrupper. Samtidigt är det många som sysslar med 
många olika uppgifter när de arbetar på en dator. Det kan innebära att respondenten 
distraheras under processen att fylla i enkäten, går till att snabbt göra något annat i ett 
annat fönster och sedan glömmer bort vad hon eller han ursprungligen sysslade med. 
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För att minska denna risk och för att minimera ytterligare bortfall utrustades enkäten 
med ett arbetsdiagram som angav hur långt den svarande hade kommit i enkäten. 
(Bryman & Bell, 2013, s. 667-668) 
 
4.6 Databearbetning 
 
Kodning Excel 
 
Måndagen den 25 november klockan 22 stängdes enkäten ner och under följande tisdag 
påbörjades bearbetningen av det insamlade datamaterialet. Det första steget var att 
omkoda svaren på de frågor som inte var baserade på en likertskala för att de skulle gå 
att arbeta med i SPSS. Två av frågorna (fråga 3 och fråga 6) var flervalsfrågor vilket 
innebar att omkodningen var tvungen att ske på ett annat sätt än resterande frågor för att 
underlätta analysen. Detta skedde i två steg, först kodades varje svarsalternativ var för 
sig och sedan skapades en kombinationsvariabel som även den kodades. En mer 
detaljerad beskrivning av kodningen kan läsas i bilaga 3. 
 
Resterande frågor kodades numeriskt, det alternativ som låg först fick en etta och det 
som kom därefter fick en tvåa och så vidare tills alla svarsalternativ kodats. Det vill 
säga, fanns det fyra svarsalternativ numrerades de ett till fyra där första svarsalternativet 
fick koden ett och sista koden 4. Detta skedde med hjälp av funktionen “find and 
replace” i Excell för att minska risken för felkodning. Dessutom var båda författarna 
med och kodade för att “övervaka” den andre för att minimera fel som skulle kunna 
uppstå på grund av den mänskliga faktorn. De öppna svarsalternativen klassificerades 
som “övrigt” och ingen skillnad gjordes mellan dessa oavsett vad respondenterna 
skrivit. Detta för att svaren som angetts inte gav någon relevant information. Ett 
undantag var fråga 1 där många svarat i det öppna svarsalternativet att de fått sin 
ekonomiska utbildning i gymnasiet. Det gav oss en indikation på att gymnasium borde 
ha varit med som ett svarsalternativ och därmed även en aspekt som vi skall ta med oss i 
framtida studier.  
 
Bearbetning SPSS 
 
När alla svarsalternativ var kodade laddades materialet upp i SPSS. Då ingen av oss 
tidigare arbetat i SPSS i någon större utsträckning användes boken “SPSS steg för steg” 
(Wahlgren, 2012), för att guida oss i SPSS praktiska funktioner. Det uppladdade 
materialet justerades genom att namnge de olika variablerna för att passa 
programformen samt namnge de olika värdena, det vill säga att i SPSS ange vad de 
olika kodningarna stod för. 
 
De frågor som besvarats med likertskala bearbetades ytterligare. I SPSS är det möjligt 
att skapa nya variabler från befintliga variabler exempelvis att kategorisera 
respondenters ålder så att de som är i åldersspannet 20-25 år blir ungdomar och de som 
är 26-30 år är unga vuxna, denna nya variabel blir då åldersgrupp. Detta gjordes med de 
frågor som hade en likertskala. Respondenter som svarat ett, två eller tre blev kodade 
med en etta och fick “value label” “instämmer inte”, de som svarat en 4 blev kodade 
med en 2 och fick value label “instämmer delvis” och de som svarat fem, sex eller sju 
blev kodade med en trea och fick value label “instämmer”. Detta gjordes för att 
underlätta analysen då det inte går att dra några slutsatser om svaren är alltför spridda 
samt för att de var svarsattityden som var intressant och inte en siffra mellan ett och sju. 
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Det är dessa nya variabler som har använts i korstabellerna när frågor med likertskala 
använts.  
 
Därefter säkerställdes att varje variabel hade blivit klassificerad med rätt skaltyp; i detta 
fall nominal eller ordinal. Nominal används när svarsalternativen inte går att rangordna; 
båda alternativen är lika mycket värda och kodningen används enbart för att skilja dem 
åt (Eliasson, 2013, s. 38). Ordinalvariabler användes när svarsalternativen går att 
rangordna men där siffrorna inte säger någonting om avståndet mellan svarsalternativen 
(Eliasson, 2013, s. 38). 
 
Dessutom genomfördes en bortfallsanalys av frågorna för att se om det fanns någon 
fråga där ett stort antal respondenter inte markerat ett svarsalternativ. Bortfallsanalysen 
visade på att det största bortfallet var kopplat till fråga 11 med 71 stycken bortfall, 
vilket är logiskt med tanke på att denna fråga enbart skulle besvaras av de respondenter 
som angett att de inte använder sig av rapporterna. Utöver fråga elva fanns det högsta 
bortfallet på fråga 7, där det var sju respondenter som inte angett något svar. Vår egen 
gräns för ett acceptabelt bortfall var nio stycken, det vill säga 10 % av möjliga svarande. 
Ett bortfall över nio respondenter skulle kunna tyda på att frågan var svårtolkad. Det i 
sig kan innebära att de som har svarat på frågan tolkat frågan olika och därmed går det 
inte att säkerställa att respondenterna svarat på det som vi avsåg att fråga om. Resultatet 
skulle därför inte ses som tillförlitligt. I och med att vår egen bortfallsgräns inte 
överskreds har vi därför inte valt att vidta vidare åtgärder gällande undersökningens 
bortfall. 
 
Korstabeller 
 
När datamaterialet var färdigbearbetat skapades korstabeller mellan olika 
svarsalternativ. Den fråga som är avgörande för att besvara de första två delsyftena i 
uppsatsen; hur använder småföretagare sig av redovisningsrapporter samt vad som 
påverkar användandet, är fråga 10. Fråga 10 behandlar användandet av rapporterna och 
genom att enbart kolla på fråga 10 kan delsyfte ett besvaras, se kapitel 6.1. Från 
teorierna har olika faktorer framkommit som kan påverka användandet av 
redovisningsrapporter. Med enkätfrågorna har dessa faktorer undersökts och genom en 
korstabell mellan dessa frågor och fråga 10 går det att se vilka faktorer som kan ha en 
påverkan på användandet och därmed besvaras delsyfte två, se kapitel 6.2. Då 
korstabeller gör det möjligt att se skillnader mellan olika variabler ansåg vi att det var 
ett lämpligt verktyg för att analysera datamaterialet. Dessutom är korstabeller lätta att 
förstå vilket minskar risken att tolka materialet fel. I analysen har de genererade 
procenttalen avrundats till närmaste heltal. Utöver det har Pearsons chi-2 test 
genomförts på korstabellerna för att se om utfallet av resultatet är signifikant. En 
femprocentig signifikansnivå har valts då vi vill undvika alltför stor felmarginal, vilket 
gjort att varje p-värde som genererats från chi-2- testet har jämförts med ett p-värde på 
0,05.  
	  

4.7 Självkritik gentemot enkätfrågor 
Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet stötte vi på ett antal 
problemområden. Vi kommer nedan redogöra för dessa samt om och hur vi agerat för 
att åtgärda dem. 
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Till att börja med upptäckte vi att de frågor där respondenterna kunde markera flera 
svarsalternativ är svåra att hantera och analysera i SPSS. Hade vi i förväg noggrannare 
tänkt igenom kodningen och hur analysen skulle ske hade bearbetningen av materialet 
underlättats. För att möjliggöra en bättre analys av flervalsfrågorna har vi därför kodat 
dem, som tidigare nämnt, på två olika sätt. Detta är något vi kommer ta med oss till 
eventuella framtida studier. 
 
När vi behandlande det insamlade datamaterialet insåg vi att fråga 15 var formulerad på 
ett konstigt sätt i förhållande till den teori som den förknippades med. Den logiska 
koppling som vi såg i samband med konstruktionen av frågorna var inte lika logisk 
några veckor senare. Vi insåg då att kopplingen till teorin bygger på ett långsökt 
resonemang om att nöjdhet med revisorn skulle ha ett samband med fattandet av beslut 
utifrån tillfredställande nivåer, vilket inte höll i det långa loppet. Dessutom märkte vi att 
begreppen som vi använde i frågorna, så som service och nöjdhet, är svårtolkade och 
skulle kunna ha olika innebörd för olika respondenter. Därför har vi fattat beslutet att 
inte använda oss av fråga 15 i resultatanalysen. 
 
Efter en granskning av fråga 22 och 23 och dess koppling till dess teoriavsnitt har vi 
även här insett att dessa frågor inte går att koppla till teorin på det vis de först var 
ämnade att göra. Teorin handlar om hur känslor som uppkommer i en viss situation i sin 
tur genererar ett handlande och beslutsfattande. Dock beror detta på hur relevant 
känslan är i förhållande till individens tidigare erfarenheter och känslor. (Pfister & 
Böhm, 2008, s. 11) Avsikten med frågorna var att belysa företagarens känslor för olika 
situationer som i sin tur skulle belysa om de beslutar sig för att använda rapporter eller 
inte. Vi har dock insett att de inte gör detta utan i stället belyser företagarens åsikt om 
rapporternas relevans för företaget. Med detta sagt har vi trots allt valt att redovisa 
resultatet även om frågorna i sig inte går att koppla till någon framställd teori. Vi gör 
detta då vi anser att frågorna i sig ändå belyser intressanta faktorer som kan påverka 
rapportanvändandet. Resultatet kommer dock redovisas under rubriken övrigt i kapitel 
5.2.2. 
	  
Vidare var fråga 11 ämnad att vara en följdfråga till fråga 10 och skulle enbart besvaras 
av de respondenter som markerat ett av de två första svarsalternativen i fråga 10. Det 
var tolv stycken respondenter som angett svarsalternativ ett eller två på fråga 10 och 
därför skulle enbart tolv stycken ha svarat på fråga 11. Vid en genomgång av svaren till 
fråga 11 märkets det dock att det var många respondenter som missförstått detta och 
besvarat frågan trots att de angett att de använder rapporterna. Totalt sett var det 23 
respondenter som svarat på fråga 11, det vill säga elva respondenter mer än vad som 
borde ha svarat på frågan. Detta är förstås ett misslyckande från vår sida då vi borde ha 
varit tydligare med att denna fråga inte skulle besvarat av alla. Vi hade även kunnat 
säkerställa att fråga 11 enbart var möjlig att besvara om respondenterna angett “rätt” 
svarsalternativ på fråga 10. Som det är i dagsläget går det inte att dra några slutsatser 
utifrån detta material eller behandla det i någon korstabell, men då resultatet från fråga 
11 fortfarande ger en indikation till hur företagarna tänker kommer materialet redovisas 
under rubriken övrigt i kapitel 5.2.1. 
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5. ANALYS & EMPIRI 
För att kunna uppfylla studiens syfte kommer vi nedan redogöra för det empiriska 
material som samlats in och dess analys som sedan kommer ligga till grund för arbetets 
diskussion. 
 
Syftet med denna studie är att redogöra för hur småföretagare använder sig av de 
redovisningsrapporter de får från sina revisorer. Utöver detta avser vi att identifiera 
faktorer som påverkar användandet av redovisningsrapporter. Vi avser även att 
diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka rapportanvändandet hos 
småföretagare. 
 
Totalt svarade 94 personer på enkätundersökningen varav 74 stycken av dessa var ägare 
till företaget, tio personer var ekonomiansvariga och nio personer var anställda 
verkställande direktörer. I bilaga 4 går det att läsa en sammanställning av svaren på de 
olika frågorna. Nedanför kommer materialet som insamlats analyseras för att besvara 
uppsatsens syfte. För att ange vilken fråga som behandlas anges dess frågenummer 
istället för att hela frågan skrivs ut i sin helhet. Vi kan därför rekommendera att läsaren 
har enkäten, bilaga 2, nära tillhands för att kunna tydliggöra vilken fråga som tillhör det 
aktuella numret. 
	  

5.1 Så här använder sig företagare av redovisningsrapporter 
Fråga 10 undersöker om företagarna använder sig av de redovisningsrapporter de tar del 
av utöver det lagstadgade syftet (Figur 5.1). Majoriteten (51 %) av respondenterna har 
angett att de använder sig av rapporterna som underlag för att förbättra verksamhetens 
lönsamhet. Cirka en tredjedel av respondenterna använder dem enbart till att kolla på 
resultaträkningen och knappt en av tio har angett att de inte använder 
redovisningsrapporterna alls utöver lagstadgat syfte. Därmed går det att se att cirka 
hälften av respondenterna använder dem som underlag för att förbättra verksamhetens 
lönsamhet och cirka hälften använder dem i begränsad utsträckning eller inte alls. 
 

	  
Figur 5.1. Hur redovisningsrapporter används.	  
	  
För att se om det finns en skillnad mellan olika roller i företaget och hur respondenterna 
använder sig av rapporterna genomfördes en korstabell mellan fråga 2 och 10 (se bilaga 
5). Resultatet är inte statistiskt säkerställt men visar inte heller på några direkta 
skillnader mellan de olika rollerna och användandet. 
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Slutligen är den rapport som större delen av respondenterna tar del av årsredovisningen 
(Figur 5.3). Utifrån figur 5.2 går det att utläsa att de flesta respondenter (40 %) markerat 
tre svarsalternativ på fråga 3 i enkäten. Från figur 5.3 ser vi att det är vanligt bland 
företagarna att ta del av årsredovisning, revisionsberättelsen och få månadsvisa 
rapporter.  Det är bara några fåtal (7 %) som enbart använder sig av revisionsberättelsen 
vilket betyder att de flesta företagare tar del av mer information än enbart 
basinformationen från revisorn (se figur 5.2). 
	  

	  
Figur 5.2. Vilka rapporter tar företagarna del av, sammanslaget till hur många de tar del av. 
 

	  
Figur 5.3. Vilka rapporter tar företagarna del av från sin revisor 
 

5.2 Analys av faktorer som påverkar rapportanvändandet 
Här behandlas delsyfte två; vilka faktorer som påverkar användandet av 
redovisningsrapporter. Först behandlas faktorer utifrån kommunikationsteorin och 
därefter beslutsteorin. Vardera del är uppdelad i signifikanta och icke signifikanta 
resultat. De korstabeller som inte genererat ett signifikant resultat kan ses i bilaga 5. 
	  

5.2.1 Kommunikationsteorin 
Signifikanta resultat 
 
Företagarnas kunskap om redovisningsrapporters möjligheter påverkar att rapporterna 
används (signifikant) 
 
De som känner till hur rapporterna kan användas borde utifrån Dewatripont & Trioles 
(2005, s. 1219) resonemang använda sig av rapporterna i större mån än de som inte vet 
den fulla potentialen av dessa. När fråga 7 och 10 analyseras (tabell 5.1) i en korstabell 
framkommer det att det finns en signifikant skillnad mellan de olika svarsalternativen 
med ett p-värde på 0,000. Av de som svarat att de känner till möjligheterna med 
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rapporterna har majoriteten (64 %) svarat att de noggrant läser igenom och använder 
rapporterna som underlag för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Av de som inte 
anser att de känner till möjligheterna med rapporterna är det cirka en fjärdedel som inte 
använder dem alls medan majoriteten (67 %) enbart använder dem till att kolla 
resultaträkningen. Resultatet visar därmed att det finns empiriskt underlag för teorin. 
 

Tabell 5.1. Kunskap om redovisningsrapporternas möjligheter vs. hur rapporterna används 
 
Genom att anpassa rapporterna efter företagarnas behov ökar rapportanvändandet 
(signifikant) 
 
Om rapporterna är anpassade efter företagarens behov eller inte borde, utifrån teorin 
(Dewatripont & Triole, 2005, s. 1219; CIPFA, 2012, s.4-9), påverka hur användningen 
av rapporterna ser ut. Detta antagande visar sig stämma utifrån en korstabell mellan 
fråga 9 och 10. Av de som anser att rapporterna är utformade efter deras behov är det 
två tredjedelar som noggrant läser igenom rapporterna och använder dem som underlag 
för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Hos de som svarat att de inte anser att 
rapporterna är anpassade efter deras behov använder en övervägande majoritet dem till 
att enbart kontrollera resultaträkningen (tabell 5.2). Resultatet är signifikant med ett p-
värde på 0,00.  
 

Tabell 5.2. Rapporternas anpassning efter företagarens behov vs. hur rapporterna används	  
 
Rapporterna används om de anses vara av nytta för företaget (signifikant) 
 
Som teorin lyfter fram (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1219) är den upplevda nyttan av 
rapporterna något som kan påverka användandet av rapporterna. Frågorna i enkäten som 
behandlar detta är fråga 8 och 10 (Figur 5.3). 
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Figur 5.4. Företagarnas upplevda nytta av rapporternas vs. hur rapporterna används. 
	  
Figuren visar att det finns en viss relation mellan upplevd nytta och användande av 
rapporter samt att detta är signifikant med ett p-värde på 0,000. Totalt är det en av sex 
som svarat att de inte anser sig ha någon nytta av rapporterna. Bland dem som svarat att 
de inte anser att rapporterna är till någon nytta är den vanligaste anledningen att de inte 
ser innehållet relevant för deras arbete. Merparten av respondenterna har dock svarat att 
de anser att rapporterna är till nytta, men en tredjedel av dessa anser att nyttan skulle 
vara högre om redovisningsrapporterna är anpassade efter deras behov. En skillnad går 
att skönja mellan dessa individer och de som anser att de har full nytta av rapporterna. 
Majoriteten av de som anser att nyttan kan vara högre använder endast 
redovisningsrapporterna för att stämma av siffrorna, medan majoriteten av de som anser 
att de har full nytta av dem använder rapporterna till att förbättra verksamhetens 
lönsamhet. Notera att bland de som anser att de har full nytta av rapporterna finns det de 
som inte använder rapporterna alls eller enbart använder dem när banken ville ha dem. 
 
Diskuteras utfallet av rapporten ökar rapportanvändandet (signifikant) 
 
Som nämnts i kapitel 4.2.1 har fråga 4-6 ställts för att undersöka hur samspelet i 
kommunikationen ser ut mellan revisor och företagare (Dewatripont & Triole, 2005, s. 
1218), samt att belysa hur valet av kommunikationskanal kan påverka hur effektivt 
budskapet är (Shannon & Weaver, 1959, s. 108-112). Jämförelsen mellan fråga 4 och 10 
samt 5 och 10 går att läsa om under icke signifikant resultat. Utifrån korstabellen mellan 
fråga 6 och 10 (Tabell 5.3) går det dock att se att omfattningen av kommunikationen 
mellan revisor och företagare verkar påverka användandet av rapporterna. De företagare 
som diskuterar utfallet av rapporterna med sin revisor läser i stor utsträckning noggrant 
igenom rapporterna och använder dem som underlag för att förbättra verksamhetens 
lönsamhet. Bland de respondenter som enbart angett att de diskuterar utfallet av 
rapporterna med sin revisor använder cirka två tredjedelar rapporterna till underlag för 
att förbättra verksamhetens lönsamhet. Det kan jämföras med de som enbart svarat att 
de ger information till revisorn och får en färdig rapport tillbaka, där enbart en tredjedel 
svarat att de noggrant läser igenom rapporterna och använder dem som underlag för att 
förbättra verksamhetens lönsamhet. Bland de som svarat att de får löpande rådgivning 
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är användandet av rapporterna spritt och inga direkta skillnader kan skönjas. Det går 
dock att tydligt se att de företagare som angett alla tre svarsalternativen på fråga 6 
använder redovisningsrapporterna till att förbättra verksamhetens lönsamhet då tre 
fjärdedelar av dessa har angett att de gör det. Resultatet är signifikant med ett p-värde på 
0,036. 
 

Tabell 5.3. Kommunikationens omfattning mellan företagare och revisor vs. hur rapporterna 
används. 
 
Icke signifikanta resultat 
 
Utbildningsnivån påverkar inte rapportanvändandet  
 
Utifrån kommunikationsteorin dras slutsatsen att utbildningsnivån hos företagaren kan 
vara en grund till hur användandet av rapporter ser ut (Dewatripont & Triole, 2005, s. 
1218). Därför analyseras fråga 1 och 10 i en korstabell och ett chi 2 - test visar på en 
icke signifikans. Resultatet visar även att det inte finns någon skillnad mellan de olika 
utbildningsnivåerna som företagarna har och hur de använder sig av 
redovisningsrapporterna. För att se om de med högre utbildning i större grad är 
medvetna om redovisningsrapporternas fulla potential analyseras fråga 1 och 7. Inget 
skillnad kan rönas från denna korstabell utan svaren är väldigt spridda.  
 
Språket har ingen påverkan på rapportanvändandet 
 
Från kommunikationsteorin har det vidare framkommit att ett budskap påverkas av att 
sändare och mottagare förstår varandra (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218; Fussell & 
Krauss, 1992, s. 378;Shannon & Weaver, 1959, s. 108-112 ). Därför har korstabeller 
upprättats mellan fråga 12 och 10 samt 13 och 10. Dessa visar att inget statistiskt 
säkerställd skillnad går att fastställa. De flesta anser dock att revisorn kommunicerar 
med dem på ett språk de förstår (82 %) samt att de själva kommunicerar med revisorn 
så att revisorn förstår dem (90 %). Lite fler än hälften av de som anser att revisorn 
kommunicerar på ett språk de förstår använder sig av redovisningsrapporterna som 
underlag för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Det går dock inte att se några 
tydliga skillnader då svaren generellt är spridda mellan de olika svarsalternativen. 
Enbart en av respondenterna har svarat att hen inte anser att kommunikationen fungerar 
alls, varken när hen försöker kommunicera med revisorn eller när revisorn försöker 
kommunicera med henom. 
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Företagarens syn på revisorn har ingen betydelse för rapportanvändandet 
 
Kommunikationsteorin lyfter även fram att beroende på hur mottagaren betraktar 
sändaren påverkar hur mottagaren tar till sig budskapet (Dewatripont och Triole, 2005, 
s. 1226-1231). Därav bör det finnas en relation mellan hur företagaren ser på revisorn 
och hur de använder sig av rapporterna, det vill säga mellan fråga 10 och 14. Dock går 
det inte att se en sådan relation när en korstabell mellan dessa variabler analyseras. 
Intressant att notera är dock att åtta personer av de tio respondenter som svarat att de ser 
på revisorerna som underordnad har svarat att de noggrant läser igenom rapporterna och 
använder dem som underlag för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Det styrker 
ytterligare att företagarens syn på revisorn inte påverkar hur de tar till sig det som 
kommunicerats, dock finns det ingen signifikans i korstabellen. 
 
Rapporternas användning ökar inte beroende på kommunikationskanal eller 
kommunikationens regelbundenhet 
 
Som nämnts i stycket ovan vid diskussionen av fråga 6 har fråga 4-6 ställts för att 
undersöka hur samspelet i kommunikationen ser ut mellan revisorn och företagaren 
(Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218) samt att valet av kommunikationskanal kan 
påverka hur effektivt budskapet är (Shannon & Weaver, 1959, s. 108-112). Fråga 4 samt 
fråga 5 används därav i korstabeller mot fråga 10. Resultatet är inte signifikant och är 
väldigt spritt i både fråga 4 och 5, det går därmed inte att utröna några skillnader. 
Mellan fråga 4 och 10 går det dock att se att de som har månatlig kontakt läser 72,2 % 
igenom rapporterna noggrant och använder dem som underlag för att förbättra 
verksamhetens lönsamhet. Inget av de andra svarsalternativen ger någon indikation på 
en liknande relation. 
 
Övrigt 
 
Företagarnas huvudsakliga anledning till att rapporterna inte används 
 
Som nämnt ovan i kapitel 4.7 har fråga 11 inte bearbetats i en korstabell utan har bara 
analyserats okulärt. Detta för att se vad det vanligaste svarsalternativet är på frågan; 
varför respondenterna inte använde sig av rapporterna utöver lagstadgat syfte eller när 
banken vill ha dem. Det är två respondenter som angett att kunskapsbrist är anledningen 
till att de inte använder rapporterna, nio personer anser sig inte ha någon nytta av dem, 
ytterligare nio stycken har angett att tid är anledningen och slutligen har tre angett att de 
inte har något intresse av dem. 
 
5.2.2 Beslutsteorin 
Signifikanta resultat	  
 
Företagarens huvudsakliga känsla inför företagets ekonomi påverkar hur rapporterna 
används (signifikant) 
 
En förbindelse mellan teorin och rapportanvändande går att se mellan fråga 21 och 10 
(figur 5.4) med en fullständig signifikans (0,000). Tre av de fyra som har angett att de 
känner avsky för att arbeta med företagets ekonomi har även svarat att de inte använder 
rapporterna. Samtidigt har majoriteten (57 %) av de som svarat att de känner ett genuint 
intresse och glädje för att arbeta med företagets ekonomi angett att de noggrant läser 
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igenom rapporterna och använder dem till att utveckla sin verksamhet. Av de som anser 
att arbetet med företagets ekonomi är ett nödvändigt behov är det relativt jämt mellan de 
som använder rapporterna till att stämma av siffrorna (44 %) och de som använder dem 
för företagets lönsamhet (51 %). Detta resultat går i linje med Pfister och Böhms studie 
(2008, s. 9) om att de som känner glädje inför något är mer benägen att upprepa en 
handling såsom att använda redovisningsrapporterna. 
 

 
Figur 5.5. Företagarens huvudsakliga känsla inför företagets ekonomi vs. hur rapporterna 
används 
 
Icke signifikant resultat 
 
De grunder företagaren fattar sina företagsekonomiska beslut på har ingen betydelse 
för hur rapporter används 
 
Mellan fråga 16 och 10 kan inget signifikant resultat framställas, och det finns inte 
heller några tydliga skillnader mellan de som använder sig av sunt förnuft eller 
ekonomiska rapporter som underlag vid fattande av företagsekonomiska beslut till deras 
användarfrekvens av ekonomiska rapporter. Det går därmed inte att, enligt Simons teori 
(957, s. xxvi), säga att just sunt förnuft är till underlag vid fattande av beslut istället för 
exempelvis rationell slutledning från ekonomiska rapporter. 
 
Rapportanvändande påverkas inte av revisorns inflytande. 
 
Gällande Kahnemans teori om lättillgängliga värden (Kahneman, 2003a, s. 716) och 
Sjöbergs (1978, s. 154) beskrivning av omgivningens påverkan på individens 
beslutsfattande finns det likaså inte något signifikant resultat, med en signifikansnivå på 
0,428. Resultatet av en korstabell mellan fråga 10 och 17 ger inte heller något utslag för 
att teorin skulle stämma.  Från korstabellen framgår det att drygt 45 % av de personer 
som svarat att de inte påverkas av sin revisor vid fattande av ekonomiska beslut 
använder sig av de ekonomiska rapporterna till att förbättra verksamhetens lönsamhet. 
Motsvarande andel av de personer som svarat att de påverkas av revisorn är 52 % och 
hos de som påverkas till viss del av revisorn är siffran 60 %. Det går därmed inte säga 
att det finns en tydlig relation mellan revisorns påverkan och ett ökat eller minskat 
användande av rapporterna och det går därmed inte att bekräfta teorin. 
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Inte heller familj och vänners inflytande har en påverkan på rapportanvändandet 
 
Vidare är relationen mellan närmaste familj och vänners påverkan (Sjöberg, 1978, s. 
154) på beslutsfattande gentemot rapportanvändande liknande som revisorns påverkan, 
se fråga 10 och 18. Av de personer som svarat att de inte påverkas av sin närmaste 
omgivning har hälften svarat att de använder rapporterna till att förbättra verksamhetens 
lönsamhet. Av de som instämmer att familjen påverkar beslutsfattandet har något färre 
svarat att de använder rapporterna till att förbättra verksamhetens lönsamhet. Av de som 
svarat att familj och vänner påverkar till viss del har dock något högre andel än de 
föregående två svarat att de använder rapporterna till att utveckla verksamhetens 
lönsamhet. Det innebär att det inte går att säga att omgivningen i form av familj och 
vänner eller revisorn påverkar om rapporter används mer eller mindre. Detta resultat är 
inte heller signifikant med en signifikansnivå på 0,668. Att det är något högre andel som 
instämmer än de som inte instämmer och samtidigt använder rapporterna kan där med 
bero på slumpen. 
 
Drivkraften bakom företagande har ingen påverkan på rapporternas användning 
 
Inte heller relationen mellan fråga 10 och 19 kan statistiskt säkerställas. Här aves att 
belysa företagarens motiv till att de främst driver sitt företag och hur det har en 
påverkan på användande av redovisningsrapporter. Den teoretiska kopplingen till denna 
fråga är Pfister och Böhms (2008, s. 14) teori om hur känslor genererar information som 
används till att fatta olika val. Detta påverkar i sin tur av den kontext företagaren 
befinner sig i såsom om de driver sitt företag av ekonomiskt vinstintresse eller på grund 
av att de brinner för sin bransch. Av de personer som driver sitt företag av ekonomiskt 
vinstintresse använder cirka hälften redovisningsrapporterna till att förbättra 
verksamhetens lönsamhet. Motsvarande andel hos de som angett att de driver sitt 
företag för att de får arbeta med det de brinner för är just under hälften. Med dessa små 
skillnader mellan de olika kategorierna går det inte säga att den ena kontexten har större 
påverkan än den andra när resultatet samtidig inte är signifikant med en signifikansnivå 
på 0,783. 
 
Känslan av avsky för ekonomiska rapporter har ingen effekt på rapportanvändning  
 
En företagare som känner avsky för en viss situation kommer sannolikt inte sätta sig i 
samma situation igen (Pfister & Böhm, 2008, s. 11). Genom en korstabell mellan fråga 
10 och 20 går det att undersöka om de som instämmer till att de känner viss avsky inför 
att läsa företagsekonomiska rapporter till större del har svarat att de inte tar del av 
rapporterna än de som inte instämmer. Av de respondenter som har svarat att de känner 
avsky har lika andel (38 %) svarat att de inte använder rapporterna som de som angett 
att de använder dem till att utveckla verksamhetens lönsamhet. Hos de som inte känner 
avsky har desto högre andel (52 %) angett att de använder rapporterna jämfört med de 
som inte använder dem (4 %). Korsstabelen mellan de två olika variablerna är nästan 
signifikant (0,053) men innebär att resultatet kan bero på slumpen vilket i sin tur 
innebär att det inte går att säga att teorin stämmer. Hade dock kravet för 
signifikansnivån höjts till 0,1 hade resultatet ansetts signifikant. 
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Övrigt 
 
Företagarnas åsikt om vikten av rapporterna för företagets fortlevnad har ingen effekt 
på hur rapporterna används 
 
Som vi nämnt i kapitel 4.7 går det inte att koppla följande resultat till redovisad teori. 
Resultatet är dock av intresse och visar bland annat att tre femtedelar av de företagare 
som känner att rapporterna är av relevans för företagets ekonomiska fortlevnad (fråga 
22) även har svarat att de använder rapporterna som underlag för att förbättra 
verksamhetens lönsamhet (tabell 5.4). Var tionde person som svarat att de känner att 
rapporterna har relevans för företagets fortlevnad har angett att de inte använder 
rapporterna alls. Bland de respondenter som har svarat att de inte anser att rapporterna 
har relevans har majoriteten angett att de enbart använder rapporterna för att stämma av 
siffrorna. Desto större spridning finns det dock hos de personer som angett att 
rapporterna är en del av många andra faktorer. Hälften av dessa respondenter använder 
rapporterna som underlag för att förbättra verksamhetens lönsamhet och 43 % använder 
dem för att kontrollera resultaträkningen. Utfallet av själva korstabuleringen mellan de 
två variablerna, 22 och 10, beror inte på slumpen med en signifikans på 0,005. 
 

Tabell 5.4. Företagarnas åsikt om vikten av rapporterna för företagets fortlevnad vs. hur 
rapporter används.	  
 
Företagarens tro om företagets fortlevnad utan rapporterna har ingen betydelse för 
rapporternas användning 
 
Samtidigt finns det ingen signifikans mellan fråga 23 och 10 som även de belyser hur 
rapporterna används beroende på om företagarens känsla för att företaget skulle gå lika 
bra oavsett om de tar del av rapporterna eller inte. Här har en femtedel av de 
respondenter som anser att företaget skulle gå lika bra oavsett om de tar del av 
rapporterna eller inte svarat att de använder rapporterna som underlag för att förbättra 
verksamheten. Samtidigt har majoriteten av de som svarat att företaget skulle gå lika bra 
utan att de tar del av rapporterna angett att de kollar på resultaträkningen men inte mer 
än så. Det går där med inte säga att företagarens åsikt om rapporternas relevans 
påverkar om de använder rapporterna eller ej. Även detta resultat går inte, som tidigare 
nämnt, att koppla till redovisad teori. 
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6. DISKUSSION & SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vardera syfte diskuteras i sin helhet kopplat till studiens 
resultatanalys. 
 

6.1 Delsyfte 1 “Hur använder småföretagare 
redovisningsrapporter?” 
Utifrån resultatdelen går det att utläsa att hälften av respondenterna använder sig av 
rapporterna till att förbättra verksamhetens lönsamhet (Figur 6.1). Detta är en större 
andel än vad vi hade förväntat oss och visar på att problemet att rapporterna inte 
används inte är så stort som tidigare forskning visat på. Problemet är dock komplext och 
trots allt är det ändå hälften som inte använder redovisningsrapporterna i någon större 
utsträckning. Vad detta kan bero på diskuteras under delsyfte två, men det är värt att 
notera redan nu att det enbart är sju personer som inte använder dem överhuvudtaget. 
Det ser vi som ett tecken på att det finns ett intresse för redovisningsrapporterna. Att 
relativt många företagare (37 %) enbart använder redovisningsrapporterna till att kolla 
resultaträkningen ser vi dock som ett tecken på att användandet har brister. Trots att 
intresse finns hos företagarna finns det faktorer som hindrar att rapporterna används till 
underlag för verksamhetens beslutsfattande. 
 

	  
Figur 6.1. Hur redovisningsrapporter används.	  
	  
De flesta företagare tar del av tre rapporter, vilket tyder på att företagarna får rapporter 
löpande under året och därmed även möjligheten att ta del av informationen medan den 
ännu är aktuell. Detta möjliggör för företagaren att kunna använda informationen i 
rapporterna för att förbättra sin verksamhet. 
 
Att det inte finns en skillnad i användandet bland de olika rollerna i företaget är även det 
intressant. Utifrån vår förväntan borde de som är ekonomiansvariga samt anställda 
Vd:ar använda redovisningsrapporterna i större utsträckning än de som äger företaget. 
Detta kommer från att de som är ägare kan förväntas ha andra motiv till att de arbetar 
med sitt företag, som att de brinner för det de arbetar med, och därmed inte har intresse i 
att ta del av företagets ekonomiska frågor. Att utfallet av resultatet skiljer sig mot vår 
förväntan kan bero på att en del av de som är ekonomiansvariga eller anställda Vd:ar 
anser sig ha koll på företagets ekonomi och därmed inte använder rapporterna medan 
ägare använder rapporterna för att få kontroll över ekonomin, då de exempelvis låter 
någon anställd sköta den dagliga ekonomin. 
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Ytterligare en faktor som kan ha en påverkan på att det inte finns någon skillnad mellan 
de olika positionerna är att vissa företag upprättar egna rapporter och därmed inte 
använder sig av dem som de får från revisorn i lika stor utsträckning. 
 
6.2 Delsyfte 2 “ Faktorer som påverkar användandet av 
redovisningsrapporter” 
Diskussionen gällande påverkansfaktorer kommer nedan ske utifrån hur 
kommunikationsteorin och beslutsteorin tillsammans påverkar rapportanvändandet. Vi 
kommer då att frångå den tidigare ordningen där vi först har behandlat 
kommunikationsteorin och därefter beslutsteorin. Vi kommer inte heller diskutera 
resultatet utifrån alla de nämnda korstabellerna utan hålla oss till dem som visade att de 
hade en direkt påverkansfaktor samt de resultat vi anser vara av intresse utifrån 
teorierna. 
 
Utbildningsnivån har ingen effekt på ökat användande av rapporter 
	  
Att utbildningsnivån hos företagarna skulle påverka användandet av rapporterna har 
framkommit i problembakgrunden (se ex Marriott & Marriott, 2000, s. 486) samt i 
teorin (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1218; Kahneman, 2003b, s. 1453). Dock visar 
vår studie inte på några sådana kopplingar vilket är förvånande. Resultatet var inte 
signifikant och kan bero på slumpen men det är fortfarande av intresse att se på vilka 
potentiella förklaringar detta kan ha. En anledning till att utbildning inte har någon 
påverkan kan vara att de respondenter som svarat på vår enkät ändå finner att 
redovisningsrapporter är viktiga för företagets fortlevnad. Det är trots allt 36 % som 
angett att de tycker att redovisningsrapporterna är av största vikt och 60 % har angett att 
de tycker att det är “en del av många andra faktorer”. Det kan tolkas på olika vis men 
om respondenterna angett att de anser att rapporterna är en del av många faktorer kan 
det vara ett tecken på att de tycker att de har en viss vikt. Hade våra respondenter inte 
insett vikten med redovisningsrapporterna hade kanske utbildningen haft en större 
påverkan. 
 
Kunskapen om redovisningsrapporters användningsområden påverkar 
rapportanvändandet  
	  
Trotts att utbildningsnivån inte påverkar användandet är kunskapen om 
redovisningsrapporternas användningsområden en påverkansfaktor. Det går att se att de 
som känner till redovisningsrapporternas möjligheter i större utsträckning använder sig 
av dem än de som inte anser sig känna till möjligheterna med rapporterna, även om det 
bara är 10 % av respondenterna som svarat att de inte anser sig känna till möjligheterna 
med redovisningsrapporterna. Trots att relationen mellan variablerna är statistiskt 
säkerställt är det relevant att ha detta i åtanke.  
	  
Rent logiskt borde företagare med högre utbildning inom ekonomi ha en bättre 
förståelse för vilka möjligheter rapporterna har. Därav borde även utbildningsnivån 
påverka användandet om kunskapen påverkar användandet. Dock har det visat sig att 
det inte finns något sådant utfall i vår studie, de som har högre utbildning har inte per 
automatik högre kunskap om möjligheterna. Av detta går det att dra slutsatsen att 
utbildningsnivån inte är det som påverkar kännedomen om möjligheterna utan att det är 
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något helt annat. Vad exakt är svårt att säga utifrån vår studie. Men värt att notera är att 
kunskapen om rapporternas möjliga användningsområden är en viktig påverkansfaktor. 
 
Vidare anser vi att kunskap om rapporternas möjliga användningsområden kan vara en 
faktor till att rapportanvändande inte påverkas av dess omgivning som revisorn eller 
vänner och familj. Den senare kopplingen kommer från Kahnemans (2003b, s. 1453) 
teori om att en individ kan öva upp sin förmåga att aktivt tänka förbi de intuitiva 
tankarna som bland annat kan influeras av dess omgivning. Genom att de känner till 
rapporternas användningsområden kan de tänka logiskt och använda dessa framför att 
lyssna till sin första instinkt vid exempelvis fattande av företagsekonomiska beslut. Med 
detta sagt styrks påståendet att företagarnas kunskaper om rapporternas funktion och 
användningsområden har en påverkan på hur rapporterna används. 
 
Den nytta företagaren har av rapporterna påverkar hur de använder sig av dem 
	  
Ytterligare en påverkansfaktor är nyttan företagaren känner att de har av rapporterna. 
Av de som angett att de inte anser sig ha nytta av rapporterna har majoriteten angivit att 
det beror på att de inte tycker informationen i rapporterna är relevant för deras arbete. 
Det är alltså inte tidsbrist eller bristen på kunskap som är de mest betydelsefulla 
faktorerna utan hur relevanta rapporternas innehåll är för företagarna själva. Relevant 
innehåll är även tätt förknippat med känslan av behov och bland de som anser att de har 
nytta av rapporterna är det en av tre som anser att de skulle haft en större nytta om 
rapporterna hade varit anpassade efter deras behov. Behovsanpassning har, som vi kan 
se i vårt resultat, en positiv påverkan på användandet av rapporterna. Detta tyder på att 
innehållet i rapporterna har en stor betydelse för användandet. Detta går vi vidare in på 
nedan, när vi behandlar delsyfte tre.   
 
Diskuterar företagaren utfallet av rapporterna med revisorn använder företagaren 
rapporterna 
	  
Ytterligare en faktor som har visat sig ha en påverkan på den omfattning som företagare 
använder sig av rapporterna är hur kommunikationen mellan företagare och revisor ser 
ut. Det som har en distinkt påverkan på användandet är i de fall företagaren och revisorn 
diskuterar utfallet av rapporterna. När de gör det använder sig företagarna av 
rapporterna för att förbättra verksamheten. Som kommunikationsteorin lyfter fram 
(Dewatripont & Triole, 2005, s. 1236) fungerar kommunikationen bättre om företagaren 
har möjlighet att ställa frågor och lyfta fram sådant som hen inte förstår, vilket kan vara 
en anledning till detta utfall. Däremot påverkar inte hur frekvent revisorn och 
företagaren kommunicerar eller vilken kommunikationskanal de använder sig av och 
hur användandet av rapporterna ser ut. Det visar på att det är innehållet i 
kommunikationen som är viktig och inte valet av kommunikationskanal eller hur 
frekvent kommunikationen sker. Vi kan även se att diskussioner om rapporternas 
innehåll med revisorn påverkar användandet av rapporterna positivt men att ett liknande 
relation inte går att skåda bland de företagare som angett att de får löpande 
rådgivningen. Detta kan bero på att de som har löpande rådgivning istället lyssnar på 
vad revisorn säger istället för att läsa igenom rapporterna. Om så vore fallet skulle det 
ge stöd för beslutsteorins argument att den information som används är den som är mest 
lättillgänglig. 
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Det finns inga språkliga barriärer 
	  
Vidare anser majoriteten av respondenterna att det inte finns några språkliga barriärer 
mellan dem själva och revisorn. Hos de fåtal som ändå anser att det finns språkliga 
barriärer går det inte att se några skillnader i användandet av rapporterna. Språket är 
därmed inte en påverkansfaktor till användandet. Att det är så pass stor del som anser att 
de förstår språket som revisorn använder visar på att det finns en baskunskap hos 
respondenterna i ekonomiska frågor då de verkar vara bekväma med terminologin. Som 
vi nämnt ovan anser de flesta att de känner till möjligheterna med rapporternas 
användande vilket styrker detta antagande. Med tanke på att de flesta respondenterna 
inte har en ekonomisk utbildning är det intressant att det är en så stor del som ändå 
anser sig ha kunskap och förstår fackspråket. Det vore därför intressant att undersöka 
varifrån kunskapen kommer, men det lämnar vi till framtida studier. 
 
De som avskyr ekonomi skyr rapporterna 

Som resultatet visat har även känslor av avsky inför ekonomiska siffror och rapporter en 
påverkan på så vis att de som känner avsky använder rapporterna mindre än de som inte 
känner avsky. Detta resultat är signifikant men vi bör beakta att det endast är fyra 
personer som angett att de känner avsky. Att det är så liten andel som känner avsky 
inför ekonomiska frågor kan bero på att företagarna i stor utsträckning har tidigare 
kunskap om rapporternas användningsområden eller att företagaren och revisorn 
kommunicerar på ett språk som de båda förstår vilket medför en mer gemytlig 
inställning till det ekonomiska arbetet och indirekt ett ökat användande. 
 
Drivkrafter påverkar inte rapportanvändandet 
	  
När vi började skriva på denna uppsats anade vi att många företagare driver sitt företag 
för att få arbeta med det de brinner för. Resultatet visade även att så var fallet. Dock 
skiljer sig våra ursprungliga tankar och resultatet åt då vi trodde att en företagare som 
drev sitt företag för att få arbeta med det hen brinner för även skulle vara mindre 
intresserad av ekonomi och därmed inte använda redovisningsrapporterna. Motsatt 
trodde vi att de som drev företaget av ekonomiskt vinstintresse skulle använda sig av 
rapporterna i större utsträckning. Resultatet visade dock att en sådan koppling inte finns, 
vilket kan bero på flera faktorer. Vi anser att en möjlig orsak till detta kan vara att 
företagarna anser att rapporterna har en betydelse för företagets fortlevnad som ett led i 
att vi lever och verkar i ett konsumtionssamhälle där ekonomi är en viktig faktor för att 
överleva. Om företagaren driver sitt företag för att de får arbeta med det de brinner för 
måste de samtidigt säkerställa att deras ekonomi är fungerande för att de överhuvudtaget 
skall kunna fortsätta arbeta med sin verksamhet. Det är samtidigt relevant att komma 
ihåg att endast hälften av de som svarat på enkäten svarat att de använder rapporterna 
som underlag för att förbättra företagets verksamhet. Medan majoriteten av den andra 
hälften läser igenom resultaträkningen för att få koll men inte använder rapporterna mer 
än så. Vi kan tyda det som att företagarna till viss del är beroende av rapporterna för sin 
fortlevnad men använder dem endast i den mån de behöver. 
 
Sammanfattning av påverkansfaktorerna 
	  
Med denna diskussion har vi kommit fram till att det finns fem faktorer som påverkar 
användandet av redovisningsrapporterna; (1) kännedom om möjligheterna med 
redovisningsrapporter, (2) den upplevda nyttan av rapporterna, (3) hur anpassade 
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rapporterna är till företagarnas behov, (4) omfattningen på kommunikationen samt (5) 
om företagaren känner avsky för ekonomi eller inte.  Dessa faktorer sammanställs i 
figur 6.2 
	  

 
Figur 6.2. Författarnas egen sammanställning av rapportanvändandet påverkansfaktorer. 
	  
Utifrån dessa faktorers påverkan kan vi nedan gå in på vilka åtgärder som kan 
genomföras för att öka användandet av rapporterna. 
 
6.3 Delsyfte 3 “Åtgärder som kan vidtas för att öka 
rapportanvändandet hos småföretagare” 
Vi kommer nedan diskutera åtgärder som vi anser kan förbättra användandet av 
redovisningsrapporter baserat på de påverkansfaktorer som framkommit ovan. Dessa 
åtgärder kommer rikta sig till företagaren såväl som till revisorerna. 
 
Skapa utbildning om rapporternas möjligheter 
 
En åtgärd som vi anser skulle kunna påverka användandet av rapporterna är att utbilda 
företagarna i rapporternas potential och användningsområden. Att kännedom om 
möjligheterna verkar ha en positiv påverkan på användandet har bevisats ovan och är 
därmed en faktor värd att fokusera på för att förbättra användandet hos företagarna. Med 
det redovisade resultatet som bakgrund skulle en sådan kurs vara mer givande för 
företagarna än en generell kurs i ekonomi. Detta då det tidigare i uppsatsen framkommit 
att högre ekonomiutbildning inte visar på någon skillnad i användandet. Därför anser vi 
att det inte är nödvändigt att lägga energi på åtgärder för att höja företagarnas 
utbildningsnivå, trots att det säkert har en positiv påverkan på företagets ekonomi i 
andra syften. För bästa möjliga effekt skulle kursen vara anpassad till företagarens 
bransch, med andra ord lyfta fram de användningsområden som är bäst anpassade för 
den specifika företagarens verksamhet, exempelvis olika nyckeltal. Detta baserar vi på 
diskussionen om rapporternas anpassning efter företagnas behov.  
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Behovsanalyser rekommenderas starkt 

Behov är ytterligare en faktor som vi märkt har en stor påverkan. Vi föreslår därför att 
varje gång en revisor tar sig an en ny kund borde de sätta sig ned med företagaren och 
göra en behovsanalys för att möjliggöra att rapporterna är anpassade efter de behov som 
just den kunden har. Detta skulle troligen förbättra möjligheterna med dessa rapporter 
men även förbättra synen som företagare har på revisorns arbete. 
 
Revisorn bör lägga tid på att diskutera utfallet med företagaren 
 
Även kommunikationens utförande har visat sig ha en påverkan på användandet. Det är 
främst de som diskuterar utfallet med sin revisor som använder rapporterna. Utifrån 
detta föreslår vi att revisionsbyråer som inte inkluderar denna tjänst bör överväga att 
göra detta. Ett problem kan dock uppstå om revisorn väljer att lägga ytterligare 
kostnader till denna tjänst. Problemet ligger då i att företagare med små medel sannolikt 
kommer avstå den extra tjänsten. Om revisorn istället inkluderar tjänsten i den kostnad 
hen tar ut för rapportutförandet skulle diskussionen mellan revisor och företagare kunna 
leda till en samhällsekonomisk vinst, då det skulle kunna öka användandet av 
redovisningsrapporterna och därmed kunna resultera till att företagen blir mer medvetna 
om hur de kan förbättra sin lönsamhet. Dessutom skulle en sådan åtgärd kunna minska 
känslan av avsky för ekonomi som en del företagare känner, då det skulle kunna ge en 
bättre förståelse för innehållet vilket kan eliminera deras känsla för avsky. 
 
Slutsatser 
 
Vi anser, utifrån vårt resultat, att dessa åtgärder kan leda till att småföretagare börjar 
använda rapporterna i större utsträckning. Vi inser att vissa av dessa åtgärder är lättare 
att genomföra än andra och rekommenderar därför att fokus bör i första hand ligga på 
att öka företagarens förståelse för redovisningsrapporters användningsområden och 
möjligheter. Vi tror att en ökad förståelse är ett viktigt första steg och att de andra 
delarna; behovsanalys och diskussion av utfallet, kommer fungera bättre när företagaren 
har fått en bättre förståelse för rapporterna. Samtidigt kräver detta insatser av både 
företagaren och revisorn, om exempelvis revisorn skall ansvara för att öka företagarens 
förståelse för redovisningsrapporter. Men vi anser att det kan finnas ett intresse från 
båda parter att ta sig tid till detta, om det presenteras på ett sätt som tydliggör att båda 
parter tjänar på att företagaren ökar sin förståelse. Revisionsbyråerna har redan i 
dagsläget fått anpassa sina tjänster efter att lagen om revisionsplikt förändrats och 
genom att erbjuda en kurs eller liknande utbildningstillfälle skulle de kunna hitta ett nytt 
sätt att locka till sig kunder, vilket därmed är ytterligare ett steg i revisionsbyråernas 
utveckling. För att förbättra redovisningsrapporternas användande rekommenderar vi 
därför revisorer och småföretagare att fokusera på att förbättra småföretagarens 
kunskaper om rapporternas användningsområden. 
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7. SANNINGSKRITERIER  
I detta kapitel kommer vi redogöra för uppsatsens styrkor och svagheter gällande 
validitets-, reliabilitets- och generaliseringsaspekter. Genom en diskussion om 
uppsatsens validitet kan vi visa på att vi undersökt det vi avsett att undersöka eller om vi 
gjort systematiska fel i form av att exempelvis använda fel undersökningsmetod som 
minskar resultatets säkerhet (Teorell & Svensson, 2007, s. 55-56). Gällande uppsatsens 
reliabilitet vill vi redogöra för undersökningens icke systematiska fel som kan minska 
undersökningens tillförlitlighet (Teorell & Svensson, 2007, s. 56-57). Här går vi in på 
hur respondenterna kan tolka olika frågor på olika vis och hur vi som undersöksledare 
exempelvis kan påverka respondenternas svar, vilket minskar undersökningens validitet. 
 
7.1 Validitet 
Till att börja med vill vi belysa våra styrkor gällande uppsatsens validitet. Som 
motiverat av vår deduktiva ansats är en enkätundersökning den mest lämpade metoden 
för att samla in den information vi har avsett att undersöka. Hade vi istället gjort en 
observation av småföretagare i sitt arbete hade vi exempelvis kunnat observera på vilket 
vis rapporterna används men det hade inte skapat samma förståelse för varför de 
används. Vi hade dessutom inte kunnat undersöka lika många företagare under samma 
tidsperiod. 
 
Vidare har vi även ställt frågor som mäter det vi avser att de skall mäta. Detta kan vi 
garantera genom att frågorna bland annat är kopplade till den redovisade 
teorigenomgången samt att svarsalternativen är kopplade till problembakgrunden. För 
att ytterligare styrka uppsatsens validitet har vi själva valt att exkludera fråga 11, 15, 22 
och 23 då vi i efterhand upptäckt att dessa inte på ett korrekt vis är kopplade till teorin. 
 
Slutligen är det av vikt att granska om vi har tillfrågat dem vi avsåg att fråga, om 
urvalsgruppen är den rätta att besvara undersökningens syfte. Vi har tidigare i uppsatsen 
fört en diskussion om valet att tillfråga företagare istället för exempelvis revisorer (se 
kapitel 1.1) och anser att företagarna ger den mest korrekta bilden av användandet av 
rapporterna. Vi anser även att vi har skapat kriterier som lyfter fram den 
undersökningsgrupp vi avser att undersöka, men vi är medvetna om att 
tillvägagångssättet för att finna denna grupp har sina brister. Som tidigare nämnt 
upptäckte vi att det finns en fördröjning i uppdateringen av den information som 
registreras i den valda databasen Affärsdata. Fördröjningen upptäcktes då vi ringde de 
valda företagarna och fick förklaringen att vissa av dem inte längre kunde klassas in 
under de valda kriterierna. Dessa företag exkluderades då från studien. När vi sedan 
skickade ut enkäten fick vi ett e-mail från ytterligare en respondent som meddelade att 
företaget själva upprättar sina rapporter och ansåg sig inte lämpad att fylla i enkäten. Då 
vi ansåg att hen hade rätt informerade vi respondenten att avstå från att fylla i 
frågeformuläret. Det som därmed sänker undersökningens validitet är att vi inte kan 
säkerställa att endast de vi avsåg skulle svara på enkäten har svarat på den. För att 
minska denna problematik kunde vi med fördel ha ställt inledande kontrollfrågor som 
informerat oss om företagen verkligen kunde klassas in under de angivna kriterierna 
som exempelvis antalet anställda och företagets omsättning. Vi anser dock att våra 
respondenter har haft en förmåga att själva tänka till och agerat till den information vi 
bidragit med och därmed själva kunnat ta ställning till om de är lämpade att delta i 
undersökningen eller ej. Ett bevis på detta är att tretton företagare under telefonsamtalen 
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lät meddela att de inte passade in på kriterierna, samt den företagare vi nämnt ovan som 
skickade ett e-mail och ifrågasatte sitt medverkande i studien  
 
Med denna diskussion och redogörelse anser vi att studien har en god validitet men 
detta skall dock mätas i förhållande till undersökningens reliabilitet, vilket vi nu skall 
diskutera. 
 

7.2 Reliabilitet  
Vi anser att denna uppsats reliabilitet går att ifrågasätta på vissa punkter. Vi kommer 
redogöra för dessa samt hur vi har bearbetat dem under arbetets gång. 
 
Denna studie undersöker bland annat hur respondenterna själva ser på sin kunskap om 
redovisningsrapporter och användandet av dessa. Det innebär att det är svårt att 
garantera hög reliabilitet eftersom det är svårt att garantera att respondenterna inte 
överskattar eller underskattar sin kunskap. Att företagare skall uppskatta sin egen 
förmåga eller åsikt om något genererar abstrakt information, detta till skillnad mot att 
mäta längden på en person där 175 centimeter är 175 centimeter och inte kan tolkas på 
något annat vis. Det är svårt att komma från denna problematik, men vi anser att vi 
minimerat detta genom att ha formulerat konkreta svarsalternativ. 
 
En risk vid enkätundersökningar är vidare att attitydfrågor tolkas på olika sätt av olika 
respondenter, där exempelvis en person som anger en femma är lika nöjd som en som 
anger en sjua på en sjusiffrig skala (Teorell & Svensson, 2007, s. 56). Då vi använt oss 
av attitydfrågor är detta något vi har försökt vara medvetna om. Vi har därför försökt 
höja vår reliabilitet genom att exempelvis slå ihop olika delar av skalorna så att 1-3 blev 
instämmer inte. Mer om detta går att läsa i kapitel 4.6.  
 
På liknande vis kan de svarsalternativ som finns till fråga 10 tolkas på olika sätt av olika 
respondenter. Vi har försökt vara så tydliga som möjligt för att säkerställa att 
svarsalternativen inte tolkas fel men i efterhand har vi insett att svarsalternativet “Kollar 
på resultaträkningen för att få koll men använder dem inte utöver det” är beroende på 
vad respondenterna definierar och tolkar ordet “koll” som. Att veta vad varenda 
respondent menar med “koll” är omöjligt, vilket i sin tur kan leda till icke systematiska 
fel. Det är dock inget vi kan påverka i efterhand utan enbart något vi, och läsarna kan ha 
i åtanke när de läser uppsatsen. 
 
Vidare påverkar den information företagarna tar till sig hur de tolkar en fråga eller 
specifika ord. Exempelvis är det generellt sett svårt att säkerställa att respondenterna 
läser igenom all den information som finns tillgänglig i enkäten. Som exempel märkte 
vi att några respondenter besvarade våra påminnelsemail och förklarade att de redan 
besvarat enkäten, trots att vi förklarade i utskicken att de som redan besvarat enkäten 
kunde bortse från påminnelsen. För att minska risken för förlust av information eller 
feltolkningar av olika begrepp, som redovisningsrapporter och revisor, har vi lämnat 
information om dessa begrepp i både det inledande e-mailet samt vid inledningen till 
enkäten i ett försök att vara tydliga. 
 
För att slutligen säkerställa att respondenterna varit konsekventa i sina svar och för att 
förbättra reliabiliteten går det att ställa flera frågor som behandlar samma sak ur olika 
perspektiv (Saunders et al., 2012, s. 430). Detta har vi inte gjort då vi ansåg att enkäten 
är tillräckligt lång som den är och vi ville behålla respondenternas intresse genom hela 
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enkäten. Att få in så många svar som möjligt övervägde därmed ökad reliabilitet i detta 
avseende. Vid en längre enkät finns det en risk att respondenterna fyller i svaren på 
måfå i slutet på enkäten, vilket i sin tur skulle påverka reliabilitet negativt. 
 
Vidare har vi i metoden diskuterat hur vi gått tillväga på ett utförligt sätt (se kapitel 4) 
vilket möjliggör för andra forskare att replikera vår undersökning. Detta bidrar 
ytterligare till att ge en högre reliabilitet. 
 
Utifrån argumenten ovan anser vi att vår uppsats har vissa svagheter gällande dess 
reliabilitet. Vi anser dock att några av svagheterna inte gått att undvika då det alltid 
finns risk för feltolkningar. Vi vill därför påstå att nivån på reliabilitet är godkänd för 
den här typen av studie.  
 

7.3 Generaliserbarhet 
Nedan kommer vi diskutera uppsatsens generaliserbarhet. Generaliserbarhet kan vara 
deskriptiv och kausal (Teorell & Svensson, 2007, s. 68-69) och i detta kapitel kommer 
vi först diskutera vår deskriptiva generaliserbarhet för att sedan gå in på den kausala 
generaliserbarheten. 
 
7.3.1 Deskriptiv generaliserbarhet 
För att skapa en hög deskriptiv generaliserbarhet bör urvalet spegla populationen 
(Teorell & Svensson, 2007, s. 68-69). I vår uppsats är vår population samma som vårt 
urval vilket går att tolka som att uppsatsen har hög deskriptiv generaliserbarhet. 
Däremot går det att förhålla sig kritisk till om Umeå är en representativ stad för resten 
av Sveriges företagare. Som vi har diskuterat i kapitel 4.3 har Umeå ett brett utbud av 
företag samtidigt som Umeå inte har ett företagsklimat som representerar en särskild 
bransch mer än någon annan. Därmed anser vi att Umeås företagare kan anses vara 
representativa för Sverige.  

Det som är värt att diskutera är att det inte är möjligt för oss att se vilka som har 
besvarat enkäten och därmed är det inte möjligt att se om det finns någon yrkesgrupp 
som är överrepresenterad. Det är därför inte möjligt för oss att påstå att de som faktiskt 
besvarat enkäten representerar bredden av olika sorters företag. Det vi däremot märkte 
när vi ringde runt till företagarna var att det inte fanns en specifik yrkesgrupp som var 
mer benägen att lämna ut sin e-mailadress än någon annan. Det skulle kunna tyda på att 
det finns en lämplig spridning av yrkesgrupper bland respondenterna, men det är som 
sagt inte möjligt att garantera detta. 

7.3.2 Kausal generaliserbarhet 
Hög kausal generaliserbarhet handlar om huruvida de slutsatser vi drar i vår uppsats går 
att applicera på resterande population (Teorell & Svensson, 2007, s. 70). Som nämnt i 
stycket ovan anser vi att Umeås företagare är representativa för Sverige och därför 
skulle vi kunna anse att våra slutsatser även skulle gå att applicera på alla företagare. 
Det går dock att diskutera om de slutsatser vi dragit är tillräckligt säkerställda då vi 
enbart använt korstabeller och chi-2 test och inte genomfört några utförligare statistiska 
tester. Detta beror på vår bristande kunskap inom statistik men även på att vi ansett att 
korstabellerna visar det som vi vill undersöka. Genom att enbart använda oss av 
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signifikanta påverkansfaktorer i våra slutsatser stärks våra slutsatser. Vi anser därför att 
de slutsatser vi dragit har en kausal generaliserbarhet. 
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 8. ETISKA ASPEKTER 
Under skrivandet av denna uppsats har vi haft för avsikt att bidra med ny och användbar 
information, som forskning har för avsikt att göra. Ett forskningsprojekt skall dock inte 
skapa mer skada än nytta och det är därför viktigt att vara medveten om etiska aspekter 
och ställningstaganden genom hela arbetsprocessen. (Saunders et al., 2012 s. 237) För 
att minska risken att denna uppsats skapat mer skada än nytta har vi genomgående varit 
medvetna om de etiska aspekterna vid våra val av forskningsstrategier och metodval. Vi 
kommer nedan redogöra för våra ställningstaganden utifrån Vetenskapsrådets 
individskyddskrav, det vill säga; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen 
om vad forskningens syfte är (Teorell & Svensson, 2007, s.21). Detta gjorde vi dels vid 
det inledande telefonsamtalet och dels i det e-mail som skickades ut med länken till 
enkäten. I det inledande telefonsamtalet höll vi informationen kort för att inte tappa de 
eventuella respondenternas intresse. När de sedan fick det första e-mailet var 
informationen desto mer fyllig där vi i mer detalj beskrev syftet med enkätundersökning 
och informerade om att detta var ett examensarbete (bilaga 1). Efter att ha informerat 
om undersökningens syfte blev det möjligt att ta ställning till samtyckeskravet. 
 
Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva har rätt att besluta om de vill delta 
(Teorell & Svensson, 2007, s.21), uppfylls i och med att vi var tydliga i telefonsamtalen 
till respondenterna att de själva fick välja om de ville vara med och delta genom att dela 
ut sin e-mailadress eller inte. I själva e-mailutskicket placerades även informationen om 
undersökningen före länken till enkäten viket innebar att de tillfrågade respondenterna 
hade ytterligare möjlighet att göra ett informerat val att delta i undersökningen eller inte. 
Väl inne i enkäten hade de möjlighet att avbryta enkäten när de ville, då inga frågor var 
obligatoriska samt att de kunde stänga ner fönstret när som helst under 
enkätbesvarandets gång.   
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet, som innebär att datamaterialet behandlas 
konfidentiellt samt med försiktighet så att inga obehöriga kan ta del av materialet 
(Teorell & Svensson, 2007, s.21), har vi bland annat använt en metod som bidragit till 
respondenternas anonymitet. De insamlade enkätsvaren har automatiskt samlats in i ett 
dokument där det går att se vad vardera respondent har svarat. Det går dock inte att se 
vilken respondent som är vilken företagare. För att ytterligare säkerställa att andra parter 
inte fått reda på vem enkäten skickats till har alla mailadresser lagts in i mailfunktionen 
“hemlig kopia”. På det viset har vi kunnat distribuera enkäten via ett massutskick utan 
att avslöja för andra företagare vem e-mailet skickats till. Vidare har materialet förvarats 
på våra egna datorer som enbart vi själva har tillgång till. Samtidigt går det endast att 
komma åt materialet, som samlats in per automatik till Google drive, om en av oss 
författare godkänner och bjuder in den yttre parten med en specifik länk. Det finns 
självklart en risk att någon stjäl våra datorer eller hackar sig in på dem. Denna risk tror 
vi dock är minimal då vi inte lämnar våra datorer obevakade samt att risken för att en 
hackare skulle finna det insamlade materialet är ytterst liten. Vid behandlingen och 
redovisningen av data har vi även behandlat respondenternas svar anonymt och inte 
angett information som skulle kunna röja någons identitet.  
 
Nyttjandekravet betyder att den information som samlats in om enskilda individer 
enbart används till forskningens syfte (Teorell & Svensson, 2007, s.21). Svaren från vår 
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enkätundersökning har därför enbart använts för att besvara syftet med uppsatsen och 
inte till något annat syfte eller sammanhang. Dessutom har vi inte, som tidigare nämnt, 
någon möjlighet att se vem som har svarat vad och vi kan därmed inte använda 
informationen på ett sätt som kan skada en enskild individ. De e-mailadresser vi tagit 
del av har vi inte delat till någon tredje part och de har behandlats med försiktighet.  
Utöver de fyra nämnda principerna har följande åtgärder genomförts för att möjliggöra 
hög etik i uppsatsen. 
 
I e-mailet med enkäten skrev vi bland annat att respondenterna gärna fick ta del av 
resultat av studien genom att skicka ett e-mail till avsändaradressen. Dessutom 
upprepades denna information i ett svarsmeddelande vid enkätens fullbordande.  
 
Vidare har vi under bearbetningen av det empiriska underlaget förhållit oss objektiva till 
materialet. Som objektiva forskare har vi inte för avsikt att tolka vad respondenterna 
menar med sina svar. Vi har därmed undvikit att lägga värderingar i de svar som 
insamlats eller värderingar till att någon respondent exempelvis skulle vara sämre än 
någon annan.  
 
Med det sagt har vi haft för avsikt att förhålla oss sakliga till ämnet och endast 
behandlat uppsatsens syfte. Vi har även varit medvetna om att de generella slutsatser vi 
drar kan påverka att läsare ser negativt på småföretagare eller revisorer. Av den 
anledningen har de slutsatser vi dragit haft belägg i teori eller empiri och dessutom har 
vi eftersträvat att slutsatserna inte är av värderande karaktär.  
 
Slutligen är det värt att nämna att en av våra frågor, fråga 7, kan anses vara av känslig 
karaktär och att detta eventuellt har påverkat svarsfrekvensen. Som går att läsa i kapitel 
4.6 hade fråga sju högst bortfall av våra frågor med sju respondenter som valt att inte 
besvara frågan. Detta kan bero på att frågan behandlar respondenternas kännedom om 
redovisningsrapporters möjligheter och kan upplevas känsligt att erkänna om de inte har 
denna kännedom. Från vårt perspektiv hade vi inte ytterligare kunnat påverka detta då vi 
redan garanterat att respondenterna var anonyma. Vi har med detta, samt övrig 
redogörelse i detta kapitel, klarlagt för vår förståelse för de etiska ställningstaganden 
som bör vidtas i en forskningsprocess. 
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9. STUDIENS BIDRAG OCH FORTSATTA STUDIER 
Denna uppsats riktar sig till egna företagare såväl som revisorer för att visa på hur 
redovisningsrapporter används i småföretag. Genom att ge revisorer en förståelse för 
hur deras kunder använder materialet som de framställer har de möjlighet att förbättra 
sitt arbete och göra rapporterna än mer tillgängliga för företagarna. Samtidigt har 
företagarna själva en möjlighet att se hur de själva kan påverka sitt arbete för att skapa 
större nytta och fördel av redovisningsrapporter. 
 
Uppsatsen kan även användas som en grund till vidare nationell forskning då uppsatsen 
är begränsad till småföretagare i Umeå. Dessutom kan den användas som en förstudie 
till en mer övergripande studie, för vidare utveckling av rapportanvändning. Om 
redovisningsrapporterna används i större utsträckning för att förbättra verksamhetens 
lönsamhet kan det bidra till att småföretagare kan få en bättre lönsamhet och växa i 
större utsträckning, vilket i sin tur skulle kunna resultera i fler arbetstillfällen samt 
högre skatteinkomster till staten. 
 
I framtiden skulle det även vara intressant att göra en motsvarande studie ur revisorns 
perspektiv för att se om ytterligare information om redovisningsrapporters 
användningsområden kan belysas. Genom att undersöka hur revisorn ser på 
redovisningsrapporternas användande samt vilka faktorer som kan påverka detta 
möjliggör en bättre förståelse för problemet i sin helhet.  
 
Vi anser slutligen att vår studie har bidragit till det vetenskapliga såväl som till det 
praktiska arbetet med redovisningsrapporter, men är medvetna om en c-uppsats 
begränsningar. Därför har vi som ovan lämnat förslag till fortsatta studier som 
ytterligare kan utveckla vad vi på börjat. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 
	  
Informationsbrev som infogats i e-mailet vid utskick av enkätlänken. 
 
Hej! 
Vi är två ekonomistudenter på handelshögskolan vid Umeå som skriver vårt 
examensarbete om hur småföretagare använder sig av redovisningsrapporter. Med 
redovisningsrapporter syftar vi på de månadsvisa rapporter samt årsredovisningar som 
du får från din revisor/redovisningskonsult. För att kunna undersöka detta behöver vi 
din hjälp att besvara en enkät om rapportanvändande. Alla svar kommer behandlas 
anonymt och enkäten tar ungefär fem minuter att besvara. Vi rekommenderar att den av 
er i företaget som tar del av era redovisningsrapporter är den som ska besvara enkäten. 
Vi skulle uppskatta om du kan besvara enkäten så snart som möjligt och gärna inom de 
närmaste dagarna. Är du intresserade av att ta del av det slutgiltiga resultatet av denna 
undersökning är du välkommen att höra av er till oss till ovanstående mailadress. 
	  
	  
 
Gå vidare till ENKÄTEN 
 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 
	  
	  
 
Med vänlig hälsning 
Ronja Halling och Pia Åhlander 
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Bilaga 2. Enkät 
	  

Enkäten	  så	  som	  den	  visades	  för	  respondenterna	  
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Bilaga 3.  Kodning av flervalsfrågor 
Kodningen skedde genom att varje svarsalternativ blev en egen variabel, exempelvis 3. 
Årsredovisning. Hade respondenterna fyllt i att de använde sig av den typen av rapport 
kodades det en etta och hade de inte svarat att de använde sig av den rapporten blev det 
en nolla. Detta gjordes för att möjliggöra en analys om enskilda rapporter hade någon 
påverkan på användandet. Utöver detta lades även ytterligare en variabel till som fick 
namnet. 3. Kombo. Där olika kombinationer som respondenterna angett kodades. En 
etta innebar att respondenterna angett att de enbart tog del av en rapport från sin revisor, 
men inte om den ena rapport var revisionsberättelsen. Anledningen till detta var att det 
fanns ett intresse hos författarna att se om enbart användande av revisionsberättelsen 
skilde sig från användandet av de andra rapporterna. Hade respondenten enbart tagit del 
av revisionsberättelsen kodades det med en sexa. Hade respondenterna tagit del av två 
rapporter fick det en två, tre rapporter gav en trea och fyra rapporter fick det en fyra och 
fem rapporter en femma. Anledningen till att kodningen skedde på flera nivåer var för 
att materialet skulle kunna gå att analysera på två olika sätt. Dels för hur användande av 
de individuella rapporterna har påverkat rapportanvändandet och dels för hur det totala 
antalet använda rapporter per respondent har påverkat användandet. Samma princip 
användes vid fråga 6, först blev varje svarsalternativ en egen variabel som kodades med 
ett eller noll och sedan lades en kombinationsvariabel till. Vid kombinationsvariabeln 
innebar kodningen ett, två och tre att respondenterna enbart angett ett svarsalternativ, 
där en ett var det första och tre det sista svarsalternativet. Hade respondenterna svarat 
alternativ ett samt två kodades det med en fyra, hade de angett svarsalternativ ett och tre 
blev det en femma, svarsalternativ två och tre blev en sexa och hade respondenterna 
angett alla tre svarsalternativen blev det en sjua. 
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Bilaga 4. Resultatredovisning  
	  
Svarsunderlag	  från	  enkätundersökningen.	  
Vid	  attitydsfrågor	  är	  svarsalternativen	  1-‐7	  där	  1	  är	  instämmer	  inte	  och	  7	  är	  instämmer	  helt.	  
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Bilaga 5. Korstabeller med icke signifikant resultat 
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Bilaga 6. Författarnas rekommendationer till framtida 
uppsatsstudenter 
I denna bilaga vill vi redovisa för hur vi har gått tillväga för att färdigställa uppsatsen 
och på så sätt kunna ge framtida studenter råd inför sitt eget uppsatsarbete. Det första vi 
vill påpeka är att det är viktigt att gå på uppsatsminglet om ni inte redan har en 
uppsatspartner, då det var här vi fann varandra. Vi vill påpeka att den som inte känner 
sin uppsatspartner sedan tidigare inte behöver känna sig stressad för detta då det 
fungerar väldigt bra att skriva med någon man inte känner. Vi har till och med upplevt 
att det kan vara till fördel att inte känna varandra då den personliga relationen inte står i 
vägen för ärligheten. Vi tror även att det har varit till vår fördel att vi dagligen har suttit 
tillsammans och arbetat med uppsatsen.  

Under den första dagen av uppsatskursen satte vi oss ner och gjorde ett schema för hur 
vi ville lägga upp arbetet. Detta schema följde vi sedan någorlunda exakt, med undantag 
från vissa delar som tog lite längre eller kortare tid än planerat. Arbetet att få tag på e-
mailadresser tog längre tid än planerat samtidigt som resultat och analys avsnittet tog 
kortare tid än tänkt då vi valde att slå samman dessa två i ett kapitel. Vi rekommenderar 
därför framtida studenter att lägga upp ett schema då disciplin är grunden för en god 
uppsats. Vårt schema kan ni se nedan.  

	  

Schema  

v. 45  

Onsdag: Lägga upp ett schema och formulera ett problemområde 

Torsdag: Söka artiklar för kapitel 1, problembakgrund, ämnesval mm 

Fredag: Skriva klart kapitel 1 

V.46 

Måndag: Söka artiklar för teorierna, läsa dessa 

Tisdag: Fortsätta med teorierna  

Onsdag: Börja skriva på teorierna  

Torsdag: Fortsätta skriva teorier och diskutera hur teorierna kan hjälpa oss att hitta 
svaret på vårt forskningsproblem 

Fredag: Börja skissa på enkätfrågorna, ta hjälp av metod och teorier 

v.47 

Måndag: Ta fram enkätfrågor samt kolla på vilka vi skulle kunna skicka ut dessa till 

Tisdag: Göra klart enkäten, skicka ut till testpiloter och där efter till respondenterna	  

Onsdag: Läsa på om metoden, börja skriva om metod 
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Torsdag: Ännu mer fokus på metod; respondenter, material, procedur, databehandling, 
etik 

Fredag: Kolla upp hur vi ligger till och läsa igenom det vi skrivit hittills, fixa till det 
som behövs fixas till. OBS! var noggrann med källor och språk redan från början 

v.48 

Måndag: Börja sammanställa inkomna enkätsvar. 

Tisdag: Sätta lite press på dem som inte har svarat, fortsätta med sammanställningen  

Onsdag: Skriva empiri 

Torsdag: Skriva empiri 

Fredag: Skriva empiri 

v. 49 

Måndag: Skriva empiri 

Tisdag: Skriva empiri  

Onsdag: Börja analysera det empiriska materialet	  

Torsdag: Fortsätta med analys av material	  

Fredag: Fortsätta med analys	  

V.50 

Måndag: Diskussion 

Tisdag: Diskussion 

Onsdag: Uppföljning och korrekturläsning	  

Torsdag: Fortsätta med diskussion och skriv på sanningskriterier, etik och uppsatsens 
bidrag 

Fredag: Skriva klart diskussionen, skicka in till handledare 

V.51 

Måndag: Börja putsa på materialet, dvs. fixa till tabeller, bilder samt kontrollera alla 
källor 

Tisdag: Fortsätt med formalia arbetet 

Onsdag: Läs igenom allt igen och fixa till småfel 

Torsdag: Fixa det som behövs 

Fredag: Vara klara
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