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Förord 
 

Uppsatsskrivandet har varit en spännande process och vi har förstått att användningen av den 

externa redovisningen i små företag är komplex. 

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Tina Carlson Ingdahl för bra tips och vägledning 

genom arbetets gång. 

 

Vi vill också tacka våra respondenter på Lidhs Verktyg AB, Ray Metallfabrik AB och 

Götessons Industri AB för nedlagd tid och trevligt bemötande. Utan er hade inte den här 

uppsatsen varit möjlig. 

 

Till sist vill vi tacka övriga berörda parter som bland annat bidragit med korrekturläsning av 

vår uppsats.  

 

Borås, maj 2009 

 

 

 

 

 Lisa Holmberg     Hanna Hoof 
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Abstract 
 

This essay is written in Swedish. Because there is no coherent theory of the statement or how 

the companies use the accounting reports as of today we have chosen to investigate three 

small companies, Lidhs Verktyg AB, Ray Metallfabrik AB and Götessons Industri AB. We 

would like to find out how they use external financial reports. We have also chosen to look at 

which benefits the companies consider that they receive while using the external accounting 

reports. We have only chosen to study how management uses the reports. 

 

Our study has been qualitative where we have created us a deeper understanding of a few 

cases. We have therefore conducted two interviews in each company with respondents from 

the management and participated in a management meeting to observe how they work in 

practice. We have in our analysis started from the existing theory to compare it with our 

results of the interviews to go back to theory again. In the theory chapter, we have raised our 

selected theory consisting of the external and internal accounting, the role of accounting, the 

interpretation and collection of accounting information, the use of accounting information and 

the benefits of accounting. Since we only have studied three companies, we can´t draw 

general conclusions applicable to all small businesses, and also not confirm or reject a theory. 

Instead we have chosen to try to go as deep, into the three companies, as possible and make a 

description of each company’s use of the external accounting. 

 

All of our three companies mentioned that in one way or another they use the external 

accounting in their management work. But we can note that the comprehensive report such 

use, how decisions are made and the attitude of companies to accounting differ significantly 

between the companies. The three companies that we have studied prepare an annual report 

each year. We experienced, however, that the annual report are not used so frequently by the 

management in any of the companies, monthly reports have a more important role. The main 

benefit of the external accounting of all companies is to make decisions in the company 

internally. 

 

In previous research, we understand that a company's establishment and use of the accounting 

reports differ. This is because of differences in leadership behaviour, knowledge, interest, 

experience and background. We can also see these differences among our three companies. 

We recognize, in the three companies we have studied, it is not the size that affect how the 

company interprets and makes use of the financial reports. This is mainly due to management 

attitude, interest and knowledge of accounting within the company. 

 
Keywords: Accounting, external financial reports, management and small companies. 



 IV 

Sammanfattning 
 

Förväntningarna på årsredovisningen varierar stort mellan olika företag. Vissa företag har stor 

förväntan medan andra inte har några förväntningar alls. Vad kan de här skillnaderna bero på? 

Varför anser en del företag att årsredovisningen är användbar och andra inte? 

 

Ovanstående frågeställningar väckte vårt intresse till att genomföra den här studien. Även att 

det idag inte finns någon enhetlig teori inom ekonomisk redovisning eller hur företag 

använder sig av redovisningsrapporter gjorde att vi valde att genomföra den här studien. Vi 

valde vidare att studera tre små företag, Lidhs Verktyg AB, Ray Metallfabrik AB samt 

Götessons Industri AB. Det här för att ta reda på hur de använder sig av den externa 

redovisningen och dess rapporter. Vi har även valt att studera vilken nytta företagen upplever 

att de har av de externa redovisningsrapporterna. För att avgränsa oss har vi valt att endast 

studera hur ledningen använder sig av rapporterna på respektive företag. 

 

Vår studie har varit av kvalitativ karaktär där vi har skapat oss en djupare förståelse genom ett 

fåtal fall. Vi har genomfört två intervjuer på varje företag med respondenter ur ledningen samt 

deltagit på ett ledningsmöte för att observera hur det fungerar i praktiken. Vi har i våra 

analyser sedan gått från den befintliga teorin till att jämföra med vår empiri för att sedan gå 

tillbaka till teorin igen. I teorikapitlet har vi tagit upp vår utvalda referensram som består av 

den externa och interna redovisningen, vad redovisningen har för roll, hur tolkning och 

insamling av redovisningsinformation sker, användning av redovisningsinformation samt 

vilken nytta redovisningen har. Eftersom vi endast har studerat tre företag kan vi inte dra 

några allmänna slutsatser som gäller för alla små företag och heller inte bekräfta eller förkasta 

någon teoretisk referensram. Vi har istället valt att försöka gå så djupt in i företagen som 

möjligt och göra en beskrivning av vart och ett av företagens användning av den externa 

redovisningen. 

 

Alla våra respondenter nämner att de på ett eller annat sätt använder sig av den externa 

redovisningen i sitt ledningsarbete. Vi kan dock konstatera att hur omfattande 

rapportanvändningen är, hur beslut fattas samt vilken attityd företagen har till redovisningen 

skiljer sig väsentligt företagen emellan. De tre företag som vi har studerat upprättar varje år en 

årsredovisning. Vi upplevde dock att de inte används så flitigt i ledningsarbetet på något av 

företagen. Däremot hade den löpande bokföringen som bland annat sammanställs i 

månadsrapporter en viktig roll i alla tre företagen. Den främsta nyttan av den externa 

redovisningen för samtliga företag är att kunna fatta beslut gällande företaget internt.  

 

I tidigare forskning som gjorts har vi sett att ett företags upprättande och användning av 

redovisning skiljer sig åt. Det här på grund av att det finns skillnader i ledningens beteende, 

kunskap, intresse, erfarenhet och bakgrund. Vi kan även se den här skillnaden hos våra tre 

företag. Vi har förstått, genom vår studie, att det inte är storleken som påverkar hur små 

företag tolkar och använder sig av de finansiella rapporterna. Det beror främst på vad 

företagsledningen har för attityd, intresse och kunskap till redovisning inom företaget. 

 

 

 

 

 
 
Nyckelord: Redovisning, extern redovisning, ledningen och små företag. 



 V 

Beskrivning av våra nyckelord 
 

Redovisning innebär enligt nationalencyklopedins definition; ”systematisk bokföring och 

rapportering av ekonomiska transaktioner, t.ex. för att informera om en organisations 

ekonomiska och finansiella förhållanden” (www.ne.se). Vår definition av redovisning i den 

här uppsatsen kommer fortsättningsvis att vara mindre rationell än ovanstående beskrivning. 

Visserligen informerar redovisningen om företagets ställning och resultat, men hur den här 

informationen tolkas anser vi även beror på icke rationella faktorer så som mänskliga och 

organisatoriska faktorer.   

 

Extern redovisning. Redovisning är ett brett begrepp som inbegriper bland annat 

kostnadsredovisning, internredovisning, finansieringsbokföring och budgetering (Mellemvik, 

Monsen & Olson, 1988). Den externa redovisningen består av en årsredovisning eller ett 

årsbokslut (FAR SRS, 2008). Den löpande bokföringen är en process som leder fram till den 

externa redovisningen. Den löpande bokföringen sammanställs ofta av företaget i 

månadsrapporter samt projektrapporter som används internt inom verksamheten. I den här 

uppsatsen tillhör därför även de sistnämnda rapporterna enligt vår definition den externa 

redovisningen och vi kommer uteslutande att behandla den externa redovisningen enligt vår 

definition. 

  

Ledningen tillsätts av ett bolags styrelse och leds av den verkställande direktören. I större 

bolag har ledningen som uppdrag att ta tillvara på aktieägarnas intressen. (FAR SRS, 2008). I 

mindre företag är det inte så vanligt med externa aktieägare och företagsledningen består allt 

som oftast av ägarna (Smith, 2006). 

 

Små företag. Vi har i vårt empiriska urval av företag valt att definiera små företag i enlighet 

med EG-kommissionens rekommendationer. Där definieras små företag som de som har 

mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 

miljoner euro per år. (2003/361/EG) 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Styrelse
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med en problembakgrund som leder fram till forskningsproblemet. Det här 

mynnar i sin tur ut i en problemdiskussion, problemformulering och syfte. För att få en 

överblick över behandlingsområdet och upplägget presenterar vi även vald avgränsning och 

vald disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

"Varför upprättar nästan alla organisationer minst en redovisningsrapport varje år? Vad är 

syftet med dessa rapporter? Vem är redovisningen av intresse för? Varför finns det en 

efterfrågan på bokföringsrapporter och tillgodoser rapporterna efterfrågan?" 

(Mellemvik, Monsen & Olson, 1988 sid. 101) 

 

Svaret på de här frågorna kan vara många, beroende på vem vi frågar. Problematiken har 

intresserat många forskare och studier gjorda inom ämnet redovisningens roll är näst intill 

oräkneliga. Trots mycket forskning har dock ingen övergripande teori etablerats (Riahi-

Belkaoui, 2004). Vissa av de övergripande svaren kan dock hittas i lagarna som utgör grunden 

för redovisningen. 

 

Redovisningen är reglerad i ett flertal olika lagar och rekommendationer. Företag har 

skyldighet att offentliggöra sitt ekonomiska resultat och sin ställning i en årsredovisning eller 

ett årsbokslut. (FAR SRS, 2008) Hur detaljerad och omfattande informationen i redovisningen 

är har att göra med företagets omsättning, balansomslutning och antalet anställda. Ju större 

företag desto mer detaljer och information ska offentliggöras. De företag som är noterade på 

börsen har störst krav på sin redovisning. De mest centrala delarna i de här rapporterna är 

balansräkningen som visar företagets aktuella ställning och resultaträkningen som visar årets 

resultat. (Thomasson et al. 2006) Hur rapporten ska se ut och exakt vilka delar som ska ingå 

regleras i årsredovisningslagen, SFS 1995:1554 (ÅRL) och bokföringslagen, SFS 1999:1078 

(BFL)  (FAR SRS, 2008).  

 

Redovisningen delas in i en extern och en intern del. Den externa redovisningen är till för 

både externa och interna intressenter och består framförallt av den färdiga årsredovisningen 

eller årsbokslutet. (Thomasson et al. 2006) Den löpande bokföringen är den process som 

skapar de slutliga externa redovisningsrapporterna och är enligt vår definition en del i den 

externa redovisningen. Enligt Thomasson med flera (2006) styrs externa redovisningen av 

lagar och rekommendationer. Den är obligatorisk och ska ge en helhetsbild av företaget i form 

av resultat och ställning. Den interna redovisningen är däremot frivillig och är enbart till för 

de interna intressenterna. Syftet är att den ska vara underlag i beslutsfattande, uppföljning och 

planering av företaget. Det är företaget själva som bestämmer hur den interna redovisningen 

ska utformas. (Thomasson et al. 2006) 

 

Det finns många syften med redovisning. Några exempel är att redovisningen ska avspegla 

verksamheten samt sprida ekonomisk information som ska vara underlag för beslutsfattare 

och övriga intressenter, både externa och interna. (Riahi-Belkaoui, 2004) Exempel på externa 

intressenter är utomstående ägare, långivare, leverantörer, kunder, stat och kommun. De olika 

intressenterna har unika informationsbehov som varierar mellan de olika intressegrupperna 

samt mellan enskilda intressenter inom grupperna. Informationsbehovet beror även bland 
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annat på företagets bransch, ägarstruktur och storlek. På grund av parternas olika mål och 

intressen kan det självklart vara svårt att utforma en årsredovisning som tillfredställer alla 

olika intressegrupper. I mindre företag är det inte speciellt vanligt med externa aktieägare och 

företagsledningen består i många fall av ägarna. (Smith, 2006) 

 

De interna intressenterna finns inom företaget. Alla företag har ett stort behov av 

informationen som finns i årsredovisningen vid bland annat kalkylering, budgetering, 

lagervärdering och prestationsmätning. Ett exempel på företagets interna intressenter är 

företagsledningen vars primära syfte med årsredovisningen är att kunna inhämta relevant 

information som är betydelsefull för att få en bild av företagets nuvarande ställning och 

resultat. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005) Företagsledningen använder även informationen 

som finns i den externa redovisningen till att fatta beslut om nya investeringar. 

Årsredovisningen eller årsbokslutet är den viktigaste källan av redovisningsinformation och 

ofta den enda i många mindre företag. Företagsledningen i större företag har dock ofta 

möjlighet till mer utförlig information än årsredovisningen. Områden som bedöms utifrån 

årsredovisningen kan vara företagets lönsamhet, soliditet och likviditet. (Thomasson et al. 

2006)  

 

Redovisningen är en omfattande process som kräver mycket resurser i form av tid och pengar. 

Det är därför viktigt att kostnaderna sätts i relation till hur stor nyttan är för intressenterna. 

(Smith, 2006) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Många företag väntar med stor iver på att få se den slutliga årsredovisningen. När det här sker 

slänger de sig över rapporterna och har en stor förväntan på dem. De anser att rapporterna har 

en viktig roll som underlag i verksamheten och de använder dem flitigt. Motsatt finns det de 

företag som har en negativ syn på vad rapportera har för funktion. De anser att rapporterna 

inte har någon betydande roll och att de endast i undantagsfall, eller inte alls, används. 

Företagen med kritisk syn hävdar även att rapporterna kommer ut alldeles för sent för att 

kunna vara till användning. (Thorén, 1995) Vi frågar oss vad de här olika aspekterna kan bero 

på. 

 

Enligt Smith kan användningen av informationen i årsredovisningen internt i företag bero på 

ledningens beteende, intresse och bakgrund. Det är därför intressant att undersöka hur 

ledningen på olika företag tar till vara på och använder sig av informationen i den externa 

redovisningen. (Smith, 2006) Även Bergstöm & Lumsden (1993) anser att ledningens 

erfarenhet och kunskap påverkar hur företaget använder sig av den. Eftersom ledningen består 

av enskilda individer med olika personligheter anser vi, precis som ovanstående författare, att 

tolkningen och användningen av den externa redovisningen inte bara påverkas av rationella 

faktorer, utan även icke rationella. 

 

Ett problem i många mindre företag är att det saknas åtkomlig information samt att den 

information som finns inte alltid används på bästa sätt (Smith, 2006). Information är viktig i 

små och medelstora företag som beslutsunderlag och som underlag för strategiska 

ställningstaganden. Att det saknas information kan tyckas vara konstigt med tanke på det 

informationssamhälle vi idag lever i. Att ett företag har tillgång till mycket data behöver dock 

inte vara detsamma som att ha tillgång till väsentlig information. Datamaterial är ofta mycket 

ostrukturerat och obearbetad data är inte optimal som beslutsunderlag. Information däremot är 

strukturerad, meningsfull och anpassad till att utgöra ett välfungerande beslutsunderlag. 
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Gränsen mellan de två begreppen är svår att dra och vad som är information för en användare 

behöver inte vara det för en annan. Små företag gör ofta ingen skillnad på de två begreppen 

och de förlitar sig ofta på slumpartade delar av kunskap, data och information när de fattar 

beslut och utför handlingar. (Pleitner, 1989) 

 

En svårighet för små företag är att kunna tolka och ta vara på informationen i 

årsredovisningen. Det här på grund av begränsade resurser bland annat i form av begränsad 

ekonomisk kunskap inom företaget. (Marriott & Marriott, 2000) Många småföretagare är i 

första hand tekniker och specialister inom sitt verksamhetsområde. De saknar ofta ekonomisk 

kunskap och kunskap i hur en affärsverksamhet drivs. Företagsledarens attityd och kunskap 

inom informationsinhämtning och redovisning blir därför avgörande i ett litet företag. På 

grund av stora skillnader mellan individer samt svårigheten att generalisera den mentala 

inställningen hos företagsledare i små företag finns ingen standardiserad informationsmodell 

som är användbar i alla företag. Istället får vi utgå från företagets individuella behov och 

förutsättningar. (Pleitner, 1989) I de flesta små företagen blir även lagar och 

rekommendationer en tung börda eftersom lagstiftaren vid framtagningen av de här har 

inriktat in sig på de större företagen (Keasey & Short, 1990). 

 

Den beskrivna problematiken ovan har väckt mångas intressen och det finns även en mängd 

olika studier gjorda om företags användning av informationen i redovisningen. Thorén skriver 

i sin forskningsrapport från år 1995 att trots mycket forskning på området och ansatser till att 

sammanföra de här teorierna har det inte gått att finna någon övergripande teori för 

användning av redovisningsrapporter. Även Riahi-Belkaoui (2004) tar tio år senare, i sin bok 

Accounting Theory, upp avsaknaden av en allomfattande teori inom redovisning. Han 

beskriver redovisningsforskning som ett ”multiparadigm” där det har bildats ett antal olika 

grupper som har olika syn på redovisningens huvudsakliga roll och på hur forskning inom 

redovisning bör bedrivas. 

 

Stuart Burchell med flera (1980) menar att vi idag vet alldeles för lite om hur företag 

tillämpar extern redovisningen i praktiken och han anser att det är viktigt att vi får bort den 

bild av redovisning som ett verktyg för att beskriva företags ”verklighet”. Burchell anser att 

det finns ett gap mellan vilka funktioner den externa redovisningen sägs ha och hur det 

egentligen fungerar i praktiken. (Burchell, 1980) Det här väcker ett intresse hos oss att gå ut 

till företag och få en bild av hur de i själva verket använder sig av informationen som finns i 

de olika externa redovisningsrapporterna. 

 

Det finns olika åsikter om vad syftet med den externa redovisningen är, men vår uppfattning 

är att den framförallt ska ligga till grund för beslutsfattande och vara till hjälp för ledningen 

att driva verksamheten. Utifrån olika uppfattningar om årsredovisningen och den löpande 

redovisningens användning och värde, de problem som finns för små företag när det gäller att 

dra nytta av informationen som finns i dem samt att det inte finns någon klar teori på området 

ställer vi oss frågan hur det i praktiken ser ut i små företag. Genom Marriott & Marriott 

(2000) har vi förstått att företagsledningen har en betydande roll för hur den externa 

redovisningen kommer till nytta i företaget. Vi anser därför att en intressant aspekt även är 

vad företagsledningen har för inställning till informationen i den externa redovisningen. 
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1.3 Problemformulering 
 

 Vad använder företagsledningen i små företag den externa redovisningsinformationen 

till i sitt ledningsarbete? 

 Hur stor nytta upplever företagsledningen i små företag att de har av de externa 

redovisningsrapporterna? 

 Vilka faktorer påverkar företagets upplevda värde av informationen i den 

externa redovisningen? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att beskriva till vad företagsledningen i små företag använder informationen som 

finns i de externa redovisningsrapporterna och de rapporter som sammanställs utifrån den 

löpande bokföringen. Vidare är syftet att skapa en förståelse för ledningens upplevda värde av 

de här rapporterna och vilka aspekter som påverkar det upplevda värdet. 

 

1.5 Avgränsning 
 

I vår studie har vi valt att exkludera företag som ingår i en koncern med undantag för företag 

som till hundra procent ägs av exempelvis ett förvaltningsbolag. Att inkludera företag som 

styrs av en större koncern anser vi kan ha en påverkan på vår analys då dotterföretaget 

påverkas av koncernen. Dotterföretaget kan bland annat erhålla höggradigare resurser via 

koncernen. Vi anser även att det ställs högre krav på deras framtagning av redovisningen. I 

vår undersökning har vi avgränsat oss till att utgå från svenska förhållanden och företag i 

Sverige. På grund av den begränsade tidsperioden har vi valt att studera tre företag i Tranemo 

Kommun, vilket ligger i Borås närområde. 

 

I vårt syfte beskriver vi att vi kommer att studera valda företagsledningars användning av 

information som finns i den externa redovisningen, det vill säga den löpande bokföringen 

samt den färdiga årsredovisningen. Företag kan utifrån den löpande bokföringen 

sammanställa olika rapporter, bland annat månadsrapporter. Även de rapporterna tillhör enligt 

vår definition den externa redovisningen och är något vi kommer att fördjupa oss i. Begreppet 

användning är mycket brett och något svävande. I den här uppsatsen avgränsar vi begreppet 

användning till att omfatta när, hur och till vad företagsledningen i praktiken använder sig av 

den externa redovisningen i sitt arbete. 

 

I problemdiskussionen beskriver vi det gap som finns mellan redovisningsteori och 

redovisning i praktiken. Vi kommer att beskriva det här gapet senare i uppsatsen och kommer 

då fram till att redovisning inte är ett isolerat begrepp, utan att hänsyn måste tas till de sociala 

processer som finns inom och utanför företaget. En av de här sociala processerna är 

individens påverkan på användningen av redovisningsinformation. Hur individernas 

personliga egenskaper i företagen som vi studerat påverkar användningen av 

redovisningsinformation i ledningen kommer vi inte att gå in på i den här uppsatsen. 

Anledningen är att vi anser att det krävs en mer omfattande studie där forskaren på nära håll 

observerar en enskild individs beteende under en längre tid för att kunna undersöka det här. 

Att användning av redovisningsinformation påverkas av individuella egenskaper är dock 

något vi kommer att behandla under studiens genomförande. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 - Metod 

Här diskuteras vilka olika vetenskapliga metoder som vi har använt oss av. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenterar vi de modeller och teorier som vi har utgått ifrån i rapporten. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

Här beskrivs de företag vi valt att basera vår studie på genom sammanställning av intervjuer 

samt redogörelse för observationer vid medverkan på ett av företagens ledningsmöte. 

 

Kapitel 5 - Analys 

Här presenteras en jämförelse mellan empirisk framtagen fakta och teoretisk referensram. 

Analyskapitlet kommer även innefatta tolkning och analys av studiens resultat. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I slutsatsen besvaras våra forskningsfrågor samt förs en diskussion kring begreppen 

trovärdighet, relevans och poängrikedom. 

 

Kapitel 7 - Avslutande diskussion 

Kapitlet innehåller teoretiskt och praktisk innebörd av vår studie, det vill säga vårt 

kunskapsbidrag. Det avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet diskuterar vi vilken metod och vilka ställningstagande som vi har använt oss 

av. Först diskuterar vi det vetenskapliga ställningstagandet, alltså objektivism och 

subjektivism. Sedan övergår vi i att presentera vilken undersökningsmetod och vilken 

forskningsansats som vi använt oss av. I slutet av kapitlet tar vi upp vårt urval av data och 

hur datainsamlingen har gått till samt även uppsatsen giltighetsanspråk. 

 
2.1 Vetenskapligt ställningstagande 
 

En forskare måste lägga upp en klar metodplan för sin forskning. Det finns två huvudsyner, 

den ena är subjektiv syn och den andra är objektiv syn. Vilken syn forskaren har ska prägla 

hela uppsatsen och alla tillvägagångssätt. Forskaren är alltså antingen subjektiv eller objektiv. 

(Johansson Lindfors, 1993) Vi har kommit fram till att vi har en subjektiv syn. Vi har under 

den här rubriken beskrivit vår subjektiva syn utifrån figur 1 nedan som tar upp de fyra 

faktorerna paradigm, ontologi, epistemologi och metodologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Vetenskapsteoretiska ansatsen (Alvesson & Sköldberg, 2007 som utgångspunkt). 

 

2.1.1 Paradigm 
 

Det finns två huvudparadigm som används, positivismen och hermeneutiken/tolkande. 

Positivismen går under den objektiva synen och hermeneutiken under den subjektivistiska 

synen. (Johansson Lindfors, 1993) Det som händer ger oss en förståelse till varför det är som 

det är, vi gör en tolkning. Ett exempel är att genom att ta reda på varför en man går runt en 

lyktstolpe kan det ge oss en förståelse till hans beteende. Det här är en förklaring på 

hermeneutiken som även kallas för förståelseparadigmet eller tolkandeparadigmet. Det här 

paradigmet kopplas ofta samman med den sociala vetenskapen och är till syfte att ge 

forskaren en djupförståelse, en helhetsbild över ett fåtal objekt. Forskaren är då intresserad av 

att skapa sig en ny förståelse och en ny tolkning, inte en helt ny teori. Positivismen förklarar 

mer varför det är på ett visst sätt, till exempel kan det vara att förklara hur månen rör sig runt 

jorden. Det här paradigmet kallas därmed även för förklarandeparadigmet. Det här paradigmet 

Subjektiv- 
syn 

Objektiv- 
syn 

Tolkande 

Idealism 

Ideografisk 

Rationalism 

Paradigm 

 

Ontologi 

 

Epistemologi 

 

Metodologi 

 

Positivism 

 

Realism 

 

Empirism 

 

Nomotetisk 
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är nära sammankopplat med lagbundenhet och här skapar forskaren sig en sanning som är 

verifierbar. (Andersen, 1998) 

 

Vi har ett hermeneutiskt synsätt då vi har utgått från befintlig teori och sedan har vi utifrån 

våra intervjuer tolkat och skapat oss en djupare förståelse hur det fungerar i praktiken. Genom 

att vi har gått ut på fältet har vi bildat oss en förståelse av problemet och har sedan relaterat 

det till den befintliga teorin. 

 

För att förklara det här synsättet lite bättre kan den hermeneutiska cirkeln användas som en 

liknelse till att lägga ett pussel. När vi lägger ett pussel börjar vi utan någon helhetsbild, vi är 

alltså någorlunda planlösa. Med hjälp av de olika bitarna försöker vi bilda oss delar av 

helheten, eller små helheter. Vi pendlar alltså mellan delen och helheten, med påverkan av vår 

förförståelse och av vår förståelse. Det här pendlandet är centralt i hermeneutiken. Det kan 

också jämföras med att läsa en bok, för att förstå en mening i ett visst kapitel måste läsaren 

läsa hela kapitlet och för att förstå kapitlet måste läsaren läsa hela boken, en pendling mellan 

delen och helheten. Att pendla mellan del, helhet, förförståelse och förståelse kallas för den 

hermeneutiska cirkeln eller spiralen. (Ödman, 1979) Hela processen är en tolkningsprocess 

där språket är av stor vikt då forskaren har som mål att försöka förstå studiens objekt 

(Andersen, 1998). 

 

Vår förförståelsen har varit en början till ny förståelse men den har även varit ett hinder till ny 

förståelse. Vi har utgått från delen alltså den teori som finns idag men vi har genom vår 

empiri skapat oss en helhetsbild hur det verkligen fungerar på de tre utvalda företagen. 

 

2.1.2 Ontologi 
 

Ontologi är det samma som verklighetsuppfattning eller världssyn. Alltså vad forskaren har 

för uppfattning av världen. (Björklund & Paulsson, 2007) Ontologin kan ytterligare delas upp 

i de två huvudvägarna, subjektiva- eller objektiva vägen. Den subjektiva vägen kallas här för 

idealism eller nominalism. Med det här menas att världen skapas av människan med hjälp av 

bland annat koncept och namn samt att världen är beroende av människans tolkande och 

mentala föreställningar. Det leder till att forskaren har en subjektiv syn, där allt tolkas. Är 

forskaren däremot en realist menar han eller hon att världen är objektiv och därmed 

oberoende av människligt tänkande och tolkning. (Björklund & Paulsson, 2007) 

 

Vår verklighetsuppfattning är idealistisk då vi anser att till vad företagsledningen använder 

informationen i den externa redovisningen beror på människan. Vi anser att människan 

påverkar både tolkningen och skapandet av den externa redovisningen och att den externa 

redovisningen är beroende av människan. 

 

2.1.3 Epistemologi 
 

Epistemologi innebär vad forskaren har för kunskapssyn, hur kunskap uppfattas och hur 

kunskap skapas. Vad forskaren har för syn på kunskap hänger ihop med vad forskaren har för 

verklighetsuppfattning. (Björklund & Paulsson, 2007) Kunskapsuppfattningen kan även den 

delas in i en subjektiv- och en objektiv syn. Den subjektiva synen kallas här för rationalism då 

är kunskapen förnuftsgrundad, alltså att kunskap skapas genom förståelse. Forskaren vill 

skapa sig en förståelse till varför det är som det är. Den objektiva synen på kunskap, även 

kallad empirism, är kunskap som grundar sig på erfarenheter. Forskaren studerar då hur det är 

i verkligheten genom att samla in data och information och hittar sedan ett mönster. Det här 
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mönstret leder till att en ny teori skapas. (Åsberg, 2000) I den empirismiska kunskapssynen är 

det viktigt att forskaren är extern i sin undersökning så att inte resultatet påverkas på grund av 

vem forskaren är. Här är det inte lika viktigt att skapa sig en förståelse utan det centrala är att 

veta sanningen. (Björklund & Paulsson, 2007) 

 

Vår kunskapssyn följer den subjektivistiska synen och är därmed rationalistisk. Det här 

eftersom vi anser att vi har skapat oss en förståelse till varför det är som det är på de tre 

företagen som vi har med i vår studie. Vi har inte framkallat en ny teori utan vi har skapat oss 

en bredare förståelse för hur det är i praktiken. 

 

2.1.4 Metodologi 
 

Metodologi kan även det delas upp i en subjektiv- och en objektiv syn. Den subjektiva kallas 

för ideografisk och innebär att forskaren studerar det unika fallet och skaffar sig en 

djupförståelse över ett fåtal fall. Den objektiva synen kallas för nomotetisk och är mer 

lagbunden och där ligger forskarens fokus på generella fenomen. (Åsberg, 2000) Vi har även 

här följt vår syn subjektivistisk då vi har genomfört mer ingående personintervjuer och en 

observation på ett fåtal företag och vi har på så vis skapat oss en djupförståelse för hur det 

verkligen är. 

 

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 

Det finns två typer av olika metodologiska inriktningar, kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ 

metod kopplas samman med det generella och allmänna. Forskaren är mer ytlig i sin studie 

och kunskapssyftet är förklarande. Här är enkätundersökningar och frågeformulär vanliga 

undersökningssätt då det ges en mer bred förståelse över många variabler. Det kvalitativa 

kopplas samman med djupare förståelse om det specifika och där går forskaren in på djupet i 

ett fåtal fall och här är kunskapssyftet förstående. Inom den kvalitativa metoden är det vanligt 

med djupare personintervjuer. Den ger också forskaren mer detaljerad information som skapar 

en helhetsförståelse. Den här metoden används ofta då det är ett ämne som forskaren inte 

känner till så väl eller då det är ett ämne som det forskats ganska lite om. (Johannessen & 

Tufte, 2002) 

 

Den kvalitativa metoden använder sig ofta av mjuk data i form av långa eller korta texter som 

måste omarbetas genom anpassning och tolkning. Medan den kvantitativa metoden använder 

sig av mer hård data som är mät- och registrerbar. Det vanligaste är att forskaren använder sig 

av antingen kvalitativ metod eller kvantitativ metod men det är inget som säger att de inte kan 

kombineras. (Johannessen & Tufte, 2002) Vilken metod forskaren använder sig av avgörs i 

första hand av studiens syfte, men det är också viktigt att väga in problemställningen och 

objektområdet (Andersen, 1998). 

 

Eftersom vårt syfte är att beskriva och skapa oss en förståelse har det lett oss in i valet att 

genomföra intervjuer på olika företag och därmed har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Vi 

har helt enkelt valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi har genomfört en studie 

på tre företag där vi har gjort personintervjuer och observationer på ett av företagen. Vi har på 

så vis fått en mer djup kunskap vilket vi har varit ute efter. Intervjuerna och observationer har 

sammanfattats i en text som leder till kvalitativ data, alltså en mer mjuk data, som inte har 

kunnat mätas i ett siffersammanhang. 
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2.3 Vetenskaplig forskningsansats 
 

Inom forskning benämns tre olika ansatser som forskare använder sig av: deduktion, 

induktion och abduktion. Hur forskaren förhåller sig till teorin, det allmänna, och empirin, det 

specifika, leder till vilken ansats han eller hon väljer att förhålla sig till. (Björklund & 

Paulsson, 2007) Från teori till empiri, att gå från det allmänna till det mer specifika kallas 

deduktion. Forskaren testar då teorin med hjälp av data från empirin och drar slutsatser utifrån 

den befintliga teorin med hjälp av insamlad empiri. Deduktion är alltså en teoretisk grundad 

ansats där teorin är basen till forskning. (Johannessen & Tufte, 2002) Den här ansatsen kan 

även kalls för bevisföringens väg, då forskaren bevisar den befintliga teorin. Deduktivt 

tillvägagångssätt är vanlig ansats för företagskonsulter. Det här leder till att den här ansatsen 

passar bäst då forskaren är positivistisk i sitt ställningstagande. (Andersen, 1998) 

 

Från empiri till teori, att gå från det specifika till det allmänna kallas för induktion. Här utgår 

forskaren i empirin, verkligheten, där han eller hon försöker skapa ett mönster genom sina 

observationer vilket ska leda till en ny teori. Den här ansatsen är alltså en erfarenhetsgrundad 

ansats där empirin är basen i forskningen. (Johannessen & Tufte, 2002) Induktion kan även 

kallas för upptäcktens väg då forskaren upptäcker nya teorier och modeller. Den här ansatsen 

är vanlig att använda sig av vid fallstudier och kan då sammankopplas till forskare som 

använder sig av paradigmet hermeneutik. (Andersen, 1998) 

 

Det finns även en tredje ansats och det är en blandning eller ett samspel av deduktion och 

induktion som kallas abduktion. Då använder sig forskaren av en växelverkan mellan empiri 

och teori. (Björklund & Paulsson, 2007) Den här typen kan antingen starta i empirin som 

sedan går över till teorin för att sluta i empirin. Då använder sig forskaren av den 

positivistiska kunskapssynen. Om forskaren däremot börjar sin forskning i teorin och sedan 

övergår till empirin men slutar i teorin kallas det för att använda sig av den hermeneutiska 

kunskapssynen. Här utvecklar forskaren den teori han eller hon har med sig från början. 

(Åsberg, 2000) 

 

Vi har använt oss av ansatsen abduktion då vi har utgått från den befintliga teorin och sedan 

övergått till empirin genom intervjuer och observationer. I våra diskussioner har vi sedan 

växlat mellan induktion och deduktion. Eftersom vi har skapat oss en förståelse har vi i slutet 

gått tillbaka till den teorin och jämfört vår empiri med den befintliga teorin. Vi har alltså gått 

från teorin till empirin tillbaka till teorin. 

 

2.4 Urval 
 

Som vi nämnt tidigare i avgränsningen har vi begränsat oss till tre företag. Varför vi begränsat 

oss till just tre företag är för att vi vill skaffa oss en djupare förståelse över ett fåtal fall och på 

grund av vår tidsbrist anser vi att tre företag är rimligt. De tre företag vi valt är tre små 

företag, Lidhs Verktyg AB, Ray Metallfabrik AB och Götessons Industri AB. Varför vi valt 

just de här beror på de kontakter vi hade på de olika företagen. Vi anser att access är en viktig 

faktor i val av företag, det här för att kunna få ut så mycket som möjligt av studien. På varje 

företag har vi genomfört två djupintervjuer med respondenter ur ledningen och på Lidhs 

Verktyg AB har vi även fått delta och göra observationer på ett ledningsmöte. På alla tre 

företagen har vi genomfört intervjuer med den verkställande direktören som även är 

majoritetsägare på företaget. Varför vi valt just dem är för att vi anser att de kan mest om 

företaget och det på så vis har gett oss en så bra bild av företaget som möjligt. Sedan har vi 

som sagt intervjuat ytterligare en respondent ur ledningen från varje företag. Det här för att få 
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en bredare och djupare förståelse. På Lidhs Verktyg AB genomförde vi vår andra intervju 

med konstruktionschefen och på Ray Metallfabrik AB med den ekonomiansvarige som även 

är delägare i företaget. På Götessons Industri AB har vi intervjuat IT-, personal- och 

kontorsansvarige som även han är delägare i företaget. 

 

2.5 Datainsamling 
 

Det finns två typer av datainsamlingsmetoder som har att göra med forskarens deltagande i 

insamlingen: primär- och sekundärdata. Då forskaren i sin empiri använder sig av data som 

han eller hon själv har samlat in kallas det här för primärdata. Data blir då specifik för 

forskarens område och ett måste för att kunna besvara forskningsproblemet. Använder sig 

forskaren istället av redan befintlig data som någon annan har samlat in kallas det för 

sekundärdata. (Andersen, 1998) I vår empiri har vi samlat in data genom att använda oss av 

primärdata då empirin bygger på våra egna genomförda intervjuer och observationer. 

 

Vår studie har utförts som en fallstudie, det vill säga en detaljerad ingående studie på ett 

avgränsat objekt. Det finns två typer av fallstudier, den ena är såkallade enkelfallstudier som 

innebär att endast ett fall studeras, exempelvis ett företag. Den andra typen är flerfallstudier 

som innebär att studien innefattar flera fall där jämförelse görs. (Johannessen & Tufte, 2002) 

Vi har använt oss av typen flerfallstudie eftersom vi har genomfört en studie på tre olika 

företag. 

 

Med termen ”fall” menas ofta en viss plats eller ”lokal” (Bryman & Bell, 2005).  I vår studie 

är ”fallet” synonymt med de företag som vi har studerat.  Ofta förknippas en fallstudie med 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005) vilken som, vi tidigare nämnt, även är den metod 

vi har använt oss av. Vad som är viktigt att tänka på när en fallstudie görs är att det inte går att 

dra generella slutsatser om det resultat forskaren kommer fram till (Bryman & Bell, 2005). 

Däremot anser vi att det ges ett bra djup i undersökningen och förhoppningsvis en antydan om 

hur det kan se ut i andra företag. 

 

Vi har samlat in vår primärdata genom personliga intervjuer samt genom observationer. För 

att få ut så mycket som möjligt av dem och försäkra en så hög validitet som möjligt har vi 

förberett oss noggrant. Frågorna som vi ställt i våra intervjuer har formulerats på ett sådant 

sätt att de är enkla, tydliga och inte ledande i den meningen att de styr den intervjuades svar. 

För att kunna tolka andra signaler, som till exempel kroppsspråk (Björklund & Paulsson, 

2003), har intervjuerna utförts ansikte mot ansikte. Intervjuerna har genomförts på 

respondenternas arbetsplatser. Det här för att vi vill skapa en så trygg intervjusituation som 

möjligt och för att den intervjuade ska känna sig mer avslappnad. Förhoppningsvis har det 

även minskat risken för att respondenten ska tala osanning. Genom att delta på ett 

ledningsmöte har vi kunnat observera och skapa oss en helhetsbild hur det ser ut i praktiken. 

 

Under intervjuerna har vi spelat in samtalen med hjälp av en bandspelare, då vi anser att det 

minskar missuppfattningar och skapar ett bättre flyt i intervjuerna. Det finns också nackdelar 

med att banda en intervju. Att banda en intervju kan få respondenten att hålla inne med viktig 

information och känner sig nervös (Gustavsson, 2004). Vi anser dock att fördelarna är större 

än nackdelarna med att spela in en intervju. 

 

Innan intervjuerna har ägt rum har vi skrivit en intervjumall med frågor över huvuddrag som 

vi vill att intervjun ska innehålla. Vår handledare har sedan läst igenom frågorna för att 

minska feltolkning av dem. Sista steget innan de riktiga intervjuerna har varit att göra två 
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provintervjuer, en med en civilekonom och en med en anställd på ett av företagen. Vi har 

sedan tagit hjälp av deras kommentarer för att än en gång kontrollera förståelsen av de frågor 

vi skrivit ner i intervjumallen. 

 

Vi har använt oss av samma frågor till alla företagen. Vi har valt att respondenterna inte ska få 

se frågorna innan då vi anser att de kan göra så att de förskönar bilden av hur det egentligen 

är. Vi har dock informerat dem innan intervjun om vårt syfte och vårt huvudämne så de kan 

ge oss så mycket information som möjligt. Under intervjuerna har en av oss ställt frågor och 

haft hand om huvuddiskussionen medan den andres uppgift har varit att anteckna och sköta 

inspelningen samt att ställa följdfrågor. Vi har valt att både anteckna och spela in för att vara 

på den säkra sidan. Sedan har vi sammanställt intervjuerna till en löpande text med hjälp av 

inspelningen och anteckningarna. Vi valde att skriva intervjuerna i en löpande text eftersom 

några av våra respondenter gärna undviker att bli citerade samt att vi tycker att det skapar ett 

bättre flyt i texten. Vi har lagt ihop de två intervjuerna från varje företag för att få en 

helhetsbild över företaget. Efter att vi har sammanställt intervjuerna har vi bett respondenterna 

att läsa igenom materialet för att eliminera missförstånd. Under ledningsmötet som vi fick 

delta i satt vi bara med och observerade. Sedan har vi vävt samman observationen med den 

löpande texten om företaget. Slutligen har vi även studerat företagets månadsrapporter och 

årsredovisning för att få en överblick över hur de är utformade och hur omfattande de är. 

 

Analysprocessen inleddes med att vi diskuterade vad vi fått fram av respektive företag.  

Därefter jämförde vi vårt resultat från intervjuerna med den referensram vi presenterat i 

teorikapitlet. Vid jämförelsen utgick vi ifrån de rubriker som vi använt oss av i teorin vilken 

vi presenterat i vår modell: Sammanfattning av den teoretiska referensramen (se Figur 4). 

Innan vi utformade den löpande texten, analysen, sammanställde vi våra diskussioner i 

punktform för att säkerhetsställa att vi inte skulle missa någon analys. 

 

2.6 Giltighetsanspråk 
 

Enligt Andersen delas giltighetsanspråk in i två olika delar: validitet eller giltighet och 

reliabilitet eller tillförlitlighet (1998). Validitet är ett mått på i vilken utsträckning forskaren 

mäter det som denne avser att mäta. Vid intervjuer kan validiteten ökas genom att ställa 

tydliga frågor och se till att de inte är ledande. (Björklund & Paulsson, 2003) Vi anser att för 

att lättare förstå vad validitet innebär kan ett par frågor ställas som förklaring, hur giltig är 

data och mäter vi rätt saker? Validitet mäter även i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra situationer än den forskaren avser att undersöka. Det här kallas för 

extern validitet. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Som Björklund & Paulsson (2003) skriver har vi för att öka den interna validiteten varit 

noggranna med att formulera våra frågor så att de är tydliga och inte ledande. Det här bland 

annat genom att undvika frågor som kan besvaras med ja eller nej. Vid framställningen av 

frågorna har vi utgått från teorin, men vi har varit noga med att frågorna inte ska vara ledande 

i den mening att vi styr respondentens svar. Vi anser att det finns en risk i att utgå ifrån teorin 

eftersom det kan leda till att forskaren ställer frågor där svaret går att förutsäga för att stärka 

och bekräfta utvald teori. Det här har vi undvikt genom att vi, som vi nämnt tidigare, låtit flera 

personer läsa igenom våra intervjufrågor innan intervjuerna. 

 

I vårt fall har vi diskuterat extern validitet i den mening om studien går att överföra till andra 

företag som är i en liknande situation som de företag vi har undersökt. Eftersom vi endast har 

valt att göra djupgående studier i tre små företag anser vi att det är svårt att dra några 
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allmängiltiga slutsatser om hur företagsledningar i små företag använder sig av de externa 

redovisningsrapporterna. För att öka vår validitet har vi valt att genomföra djupintervjuer med 

insatta personer på företagen, alltså representanter från företagsledningen. Vi anser att de är 

kunniga i ämnet och väl insatta i sitt arbete. Det här anser vi har lett till att vi har fått ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna.  

 

Med reliabilitet menas i vilken grad resultatet från en studie blir detsamma om forskaren 

skulle genomföra studien på nytt. Begreppet används oftast då en kvantitativ undersökning 

görs. (Bryman & Bell, 2005) Det här eftersom en kvalitativ studie ofta generar en stor mängd 

data samt att bedömningen och tolkningen av den här informationen ofta styrs av forskarens 

förförståelse (Gustavsson, 2004). Reliabilitet innebär alltså att forskaren ska avstå från 

slumpmässiga fel som kan leda till att data blir mindre tillförlitlig. En viktig fråga som vi 

anser kan förklara ordet reliabilitet är: hur tillförlitigt är data? 

 

Som vi nämnt tidigare har vi ställt samma frågor till alla våra respondenter. Det anser vi har 

lett till att vi lättare kan se likheter och olikheter företagen emellan som i sin tur kan öka vår 

tillförlitighet. Genom att vi har intervjuat en person med samma position på varje företag 

anser vi att även det har skapat en möjlighet till jämförelse och därigenom bidragit till ett mer 

tillförlitligt resultat. 

 

2.7 Kritiskt förhållningssätt 
 

För att öka trovärdigheten och minska fel i forskningen är det viktigt att forskaren är kritisk 

till det material som samlats in. Det är viktigt att analysera såväl sekundärdata som 

primärdata. Det är även viktigt att forskaren reflekterar över varifrån, vem och när 

informationen är hämtad och dokumenterad. Forskaren måste även vara medveten om att data 

kan vara vinklad utifrån respondenten eller författaren. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

Vi anser att en viktig sak att tänka på vid genomförandet och analysen av intervjuerna med 

företagsledningen är att de kommer att ge sin bild av redovisningen. Den här informationen 

kan vara av subjektiv karaktär och vara vinklad för att försköna bilden av företaget. Genom 

att ha intervjuat två ledamöter från varje företag och deltagit i ett ledningsmöte anser vi att vi 

reducerar risken för försköning, men att eliminera den helt anser vi är oundvikligt. Det här har 

vi varit medvetna om även när vi analyserat resultatet av intervjuerna. 

 

För att läsaren av rapporten själv ska kunna ta ställning till resultaten är objektiviteten viktig. 

Det här har vi försökt uppnå genom att vi på ett utförligt sätt har beskrivit hur vi har gått 

tillväga när vi har gjort studien och förklarat vårt resonemang, vetenskapligt ställningstagande 

och så vidare. Även det faktum att vi besitter en viss förförståelse i ämnet innan vi gör studien 

kan påverka hur objektiv framställningen av resultaten blir. Eftersom vi har utfört en abduktiv 

studie finns en risk att dra slutsatser enbart för att styrka våra teorier. Det här har vi haft i 

åtanke då vi sammanställt vårt material. 

 

Insamlingen av sekundärdata, det vill säga den data som främst används i vår teoretiska 

referensram, har gjorts på ett medvetet och noggrant sätt. Kriterierna som vi använt vid 

urvalsprocessen har varit datas relevans och om den varit gällande. I de fall som vi har använt 

oss av äldre referenser har vi styrkt dess giltighet genom att påvisa källan i aktuella 

avhandlingar. Vi har även styrkt våra referenser genom liknande fakta i nyare litteratur. 

Anledningen till att vi i de fallen ändå valt den äldre litteraturen har varit att författarna där 
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har beskrivit teorin på ett sätt som vi lättare har kunnat relatera till. Vi har genomgående 

försökt att undvika att referera i andra hand och har endast gjort det på ett ställe i texten. 

 

Vid användningen av sekundärdata har vi använt oss av både svensk och engelsk litteratur. 

Det här innebär att de artiklar som behandlar ämnet små företag kan använda sig av olika 

definitioner av vad som definieras som små företag. Den svenska definitionen i 

årsredovisningslagen enligt FAR SRS (2008) av ett mindre företag är ”företag som inte är 

större företag”, det vill säga ett företag som inte uppfyller något av kriterierna: att 

”medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor eller att företagets redovisade 

nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 

miljoner kronor”. (FAR SRS, 2008 sid. 374) I EG-kommissionens rekommendation är 

definitionen av små företag något bredare innefattar de företag som har mellan 10 och 49 

anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

(2003/361/EG) Vi har, som tidigare nämnts, i vårt empiriska urval valt den senare 

definitionen av små företag.  
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3.  Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet beskriver vi vårt val av teori. Vi kommer att börja med att presentera 

begreppet redovisning så som det ofta beskrivs i undervisningslitteratur. Därefter beskriver vi 

redovisningens roll, tolkning av redovisningsinformation, användningen av 

redovisningsinformationen samt nyttan av redovisningsinformation utifrån olika 

forskningsartiklar och avhandlingar. 

 
3.1 Redovisning 
 

Någon allomfattande definition för begreppet redovisning finns inte. En teknisk definition är: 

 

”Konsten att registrera, klassificera och summera på ett speciellt sätt och i termer av pengar, 

transaktioner och händelser som är av finansiell karaktär.” 

(Riahi-Belkaoui, 2004, sid. 38) 

 

Syftet med redovisningen är enligt majoriteten att den ska tjäna som beslutsunderlag för olika 

intressenter (Thomasson et al. 2006). Redovisningen gör det möjligt att ta fram betydelsefull 

information om en verksamhets finansiella resultat och ställning vid rätt tidpunkt. Vad som är 

information av betydelse och relevans samt vilken tidpunkt som är den rätta beror på ur vems 

synvinkel företaget ses. Företagets intressenter har olika informationsbehov och 

redovisningen har till uppgift att tillgodose såväl interna som externa intressenter. 

Redovisningen brukar på grund av de olika behoven av information mellan interna och 

externa intressenter delas upp i extern och intern redovisning. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2005) Nedan kommer vi att presentera den indelningen samt redogöra för sambandet mellan 

dem. 

 

3.1.1 Externredovisning 
 

Den externa redovisningen finns reglerad i olika lagar och rekommendationer och syftar till 

att ge information till framförallt externa intressenter, så som långivare, kunder, leverantörer, 

stat och kommun men även som underlag i ledningens arbete (Ax, Johansson & Kullvén, 

2005). Den består av dels den löpande bokföringen som enligt bokföringslagen ska avslutas 

med antingen en årsredovisning eller ett årsbokslut som beskriver årets resultat dels företagets 

ställning vid en specifik tidpunkt, ofta vid årets slut (FAR SRS, 2008). I den externa 

redovisningen görs ingen uppdelning på olika avdelningar, kunder eller produktgrupper utan 

den ger snarare en överblick över företaget som helhet (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 

 

Årsredovisning är en gammal rapport som ända sedan 1600-talet varit av betydelse för många 

intressenter. Den första lagen om att företag skulle upprätta en årsredovisning är från 

Frankrike från 1670-talet. Inte förrän år 1855 upprättades de första lagarna i Sverige. Hur en 

balans- och resultaträkning ska upprättas kom ut i 1910 års aktiebolagslag. (Lönnqvist, 2006) 

 

Vad årsredovisningen ska innehålla och när den ska lämnas finns idag reglerat i 

årsredovisningslagen. En årsredovisning ska vara överskådlig och upprättas i enlighet med 

god redovisningssed. Den ska även ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.  

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en 

förvaltningsberättelse. I stora företags årsredovisningar ska även en finansieringsanalys, det 

vill säga en kassaflödesanalys, finnas med. Kassaflödesanalysen visar företagets in- och 
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utbetalningar under en viss period. Årsredovisningen är en officiell handlig som ska 

offentliggöras enligt årsredovisningslagens åttonde kapitel. (FAR SRS, 2008) 

 

Balansräkningens innehåll visar företagets ställning på balansdagen, det vill säga samtliga av 

företagets tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital vid den specifika tidpunkten 

(FAR SRS, 2008). Med hjälp av balansräkningen kan företaget beroende på hur ställningen 

ser ut och hur den har förändrats mellan två perioder avgöra hur bra företagets ekonomi är. 

Tillsammans med resultaträkningen, som visar samtliga av företagets kostnader och intäkter 

under räkenskapsåret, kan bland annat företagets soliditet, lönsamhet och resultat beräknas. 

(Eriksson & Johanson, 2007) 

 

De deklarationsuppgifter som ska lämnas in finns reglerade i inkomstskattelagen och 

skattebetalningslagen (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Enligt årsredovisningslagen är 

aktiebolag och ekonomiska föreningar samt vissa andra juridiska personer så som enskilda 

näringsidkare tvungna att upprätta en årsredovisning (FAR SRS, 2008). 

 

För att se till att informationen i årsredovisningen ska vara så riktig och rättvisande som 

möjligt måste den lagregleras. Utan lagreglering skulle det finnas en risk att företagsledarna 

förskönar bilden av verksamheten ytterligare genom rapporterna. Lagarna ska hjälpa 

intressenter att få en så rättvisande bild av företaget som möjligt och då utifrån informationen 

kan fatta så bra beslut som möjligt. Det är dock svårt att skriva lagar på det här området. 

Lagarna är mer övergripande och fungerar som allmänna riktlinjer. Det har lett till att olika 

normgivande organ har upprättat mer detaljerade rekommendationer och standard som även 

de tar upp vad företaget får och inte får redovisa. (Lönnqvist, 2006) Ett av de normgivande 

organen är Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2005). 

 

Många företag producerar rapporter regelbundet i huvudsyfte att följa upp verksamheten 

löpande. Rapporterna upprättas internt, ofta månadsvis, och företaget gör då olika 

sammanställningar utifrån den löpande bokföringen. De här rapporterna tillhör också den 

externa redovisningen och kan se olika ut från företag till företag. De kan exempelvis 

innehålla resultatposter uppdelat i verksamhetens olika funktioner så som försäljning, 

produktion och kvalitet. En del företag sammanställer projektrapporter där kostnaderna delas 

upp i företaget olika projekt. Andra företag gör omkostnadsrapporter som visar de 

omkostnader som en viss omkostnadsansvarig enhet har. I månadsrapporterna visas ofta den 

senaste månadens utfall samt ackumulerat utfall med start från årets början. De här jämförs 

sedan mot budget och/eller förgående års utfall i samma period. (Thorén, 1995) 

 

3.1.2 Intern redovisning 
 

De interna intressenterna i ett företag är ofta i behov av mer detaljrik information än den som 

ges i den externa redovisningen. Därför upprättar flertalet företag även en intern redovisning. 

Den interna redovisningen är helt frivillig och utarbetas helt och hållet efter företagets unika 

behov. Medan det i den externa redovisningen generellt räcker att periodisera inkomster och 

utgifter vid bokslutstidpunkten periodiserar utformaren av den interna rapporten kostnaderna 

löpande under året. Det här för att kunna matcha intäkter och kostnader och för att med jämna 

mellanrum utvärdera resultatet. Den mest betydande skillnaden mellan intern och extern 

redovisning är att företaget i den interna redovisningen går djupare in i organisationens olika 

avdelningar, kundgrupper och produkter. Det primära syftet med den interna redovisningen 

varierar från företag till företag. De tre huvudsakliga syftena är dock att få en bättre intern 
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styrning, bättre kunna styra ansvaret inom företagets olika delar samt bättre kunna behandla 

interna omständigheter så som uttag av material och utfört arbete. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2005) 

 

3.1.3 Sambandet mellan den interna och externa redovisningen 
 

Trots att lagarna och rekommendationerna för den externa redovisningen är omfattande ser 

framställningssättet av redovisningen och vad som rapporteras i den olika ut i olika företag. 

Exempelvis kan det som redovisas internt i ett företag finnas med i den externa redovisningen 

i ett annat. Det är därför svårt att dra en skarp linje mellan vad som är intern och vad som är 

extern redovisning. En definition är dock att den externa redovisningen är den som styrs av 

lagar och regler och att den information som ett företag offentliggör utöver den är en form av 

övrig extern redovisningsrapportering. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005) 

 

Det är inte alltid som företaget skiljer på sin externa och sin interna redovisning i sitt 

redovisningssystem. Hårda krav på företagens redovisning från framförallt statliga 

myndigheter har gjort att verksamheterna blivit tvungna att införskaffa särskilda 

redovisningssystem. På grund av att många av företagen anser att det blir både kostsamt och 

besvärligt att ha två olika system har de flesta verksamheter valt att anpassa systemet för att 

passa både extern och intern redovisning. Upprättaren av redovisningen på företagen 

rapporterar, förutom lagstadgade krav, även mer detaljerad information som är till hjälp för 

affärsrörelsens beslutsfattare. (Holmblad, Brunsson, 2005) 

 

I små företag där ägarna är samma som företagsledningen, med en enkel organisation och ett 

fåtal produkter, är ofta den externa redovisningen tillräcklig även för den interna styrningen. I 

en sådan typ av organisation är det förhållandevis enkelt att se hur företagets transaktioner 

med omvärlden är bundna till företagets produkter. I en större och mer komplicerad 

organisation blir de här sambanden svårare att överblicka. (Thorén, 1998) 

 

3.2 Redovisningens roll 
 

Vilka som är redovisningens huvudsakliga mål har sedan många år tillbaka diskuterats i 

diverse redovisningsforskning. Viktiga delar i diskussionen har bland annat varit 

redovisningens syfte, utformningen av redovisningsrapporterna samt att identifiera 

huvudintressenterna i redovisningssammanhang.  Åsikterna om vad som är redovisningens 

huvudsakliga syfte har gått isär. Redovisningsforskare har ställt frågan om de allomfattande 

målsättningarna med redovisningen är att utgöra underlag för lednings ansvarsskyldighet samt 

som beslutsunderlag för olika intressenter. Med ansvarsskyldighet menas att redovisningen 

bör innehålla information om ledningens användning av företagets resurser. Det innebär även 

att redovisningen ska vara till underlag för kontroll. Det har diskuterats huruvida en ensam 

redovisningsrapport kan uppfylla båda de här målen eller om de två målen faktiskt utgör ett 

enda mål. (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988) 

 

Redovisningen kan jämföras med ett språk och precis som ett vanligt språk är det sammansatt 

på ett sådant sätt att det ska kunna skapa förståelse för omvärlden (Mellemvik, Monsen & 

Olson, 1988). Genom att se redovisningen som ett språk anses verkligheten i ett företag 

endast kunna beskrivas genom det system som redovisningen ingår i om vi tillsammans hittar 

ord, begrepp och termer för det vi faktiskt ser.  För att få en så fullständig bild av företagens 

verklighet som möjligt är det av stor vikt att vi hela tiden utvecklar nya ord och termer. Vissa 

ord motsvarar materiella ting inom verksamheten, medan andra är artificiella begrepp vilka 
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saknar motsvarighet i verkligheten. Ett exempel på ett konstruerat begrepp inom 

redovisningen är avskrivningar. (Artsberg, 2005) Flera forskare menar att syftet med 

kommunikationen av redovisningen är tänkt att minska osäkerheten för att kunna förbättra 

och kontrollera beslutsfattandet. Det här kan tyckas vara en mycket ambitiös målsättning, och 

många menar att det skulle finnas en risk för att misslyckas med det här målet. Å andra sidan 

har redovisningen mött flertalet olika politiska system och överlevt flertalet århundraden. Att 

redovisningen överlevt menar vissa tyder på att redovisningen fyller den funktion som avses. 

Vilken som är redovisningens huvudsakliga funktion eller syfte råder delade meningar om 

och redovisningen kan inte skiljas från de sociala processer som finns i och runtomkring 

företagen. (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988)  

 

Öppnar vi idag litteratur inom ämnet redovisning presenteras ofta en mycket tydlig bild av 

redovisningen, dess roll och funktioner. Här presenteras en normativ bild av redovisningen, 

det vill säga hur den bör vara. Tillsammans med ett antal andra författare jämför Stuart 

Burchell i ”The roles of accounting in organizations and society” redovisningsteori och 

regler med redovisningens funktioner i verkligheten. De finner då att det finns ett gap mellan 

den roll och de funktioner redovisningen sägs ha enligt teorin och vilken funktion 

redovisningen faktiskt har i praktiken. De konstaterar även att många av de praktiska krav 

som ställs på redovisningen har sitt ursprung långt ifrån praktiken. Bland annat har staten ett 

bidragande inflytande över hur redovisning bör användas och vilken roll den kan förväntas ha. 

De senare trenderna har även lett till en utvidgning av redovisning i praktiken och ett ökat 

behov av en redovisningsprofession, då nya problem ständigt uppkommer. Utvecklingen har 

gjort att professionen samt den akademiska världen har en betydande roll i hur redovisning 

uppfattas och vilka principer som finns inom redovisning i praktiken. Redovisningsprinciper 

har använts för att förändra redovisningen och självklart har de influerats av redovisning i 

praktiken. Däremot anser författarna inte att det är samma sak som att redovisningens 

formella roll är en exakt beskrivning av redovisning i praktiken. De menar vidare att 

redovisningens formella roll och redovisning i praktiken endast har ett tvetydigt samband. 

(Burchell et al, 1980) 

 

Burchell och övriga författare till ovannämnda artikel kopplar samman förändringar i den 

praktiska redovisningen med förändringar i organisationer och i samhället. En viktig process 

som de pekar på och som har förändrat redovisningen i praktiken är det faktum att 

redovisningskunskap blir mer och mer abstrakt och ogripbar. Redovisningen är inte längre en 

sammansättning beräkningsbara vardagliga arbetsrutiner i ett företag utan dess delar och 

funktioner sätts samman till en komplicerad process till hjälp för ekonomisk och social 

styrning. (Burchell et al. 1980) 

 

Trots att redovisning i praktiken har fått stort genomslag bland forskare och mycket forskning 

bedrivits inom ämnet, anser Burchell med flera att vi vet alldeles för lite om hur redovisning 

faktiskt används i verkligheten. Den bild av redovisningen som ett slags neuralt verktyg anser 

han vidare måste bort till förmån för bilden där redovisningen ses som en del i ett större 

sammanhang. (Burchell et al. 1980) En annan forskare, Pontus Hedelin är av samma åsikt och 

menar att redovisning inte kan ses som en neutral bild av verkligheten. Både det sätt som 

redovisningen tas fram på och det som används har sitt ursprung i praktiken och bör enligt 

hans mening även studeras här. Hedelin menar även att både framtagningen och 

användningen av redovisningsinformation kan hjälpa företaget att förstå och kunna förbättra 

verksamheten. (Hedelin 1996 se Frandsen, 2004) 
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3.3 Tolkning och insamling av redovisningsinformation  
 

Information är viktigt som beslutunderlag i såväl små som medelstora företag. Vilken intern 

och extern information som används av de små och medelstora företagen varierar stort. 

Företagens beslutsprocess kan dock gemensamt beskrivas enligt nedanstående process. 

(Pleitner, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Den cirkulära beslutsprocessen (Pleitner, 1989 sid.443). 

 

Processen börjar med att företaget samlar in eller tar emot data. Obearbetad data är oftast inte 

optimal för att direkt kunna användas som beslutsmaterial i företaget. Den kan vara 

ofullständig, temporär eller i värsta fall felaktig. För att data ska bli användbar krävs att den 

utformas till väsentlig information. Att ett företag har tillgång till mycket data behöver alltså 

inte betyda att de har tillgång till väsentlig information. Information är strukturerad, 

meningsfull och anpassad till att utgöra ett välfungerande beslutsunderlag. Gränsen mellan de 

två begreppen är inte helt enkel att dra. Det som är information för en person behöver inte 

vara det för en annan. I små företag görs ofta ingen skillnad mellan de två begreppen utan ofta 

förlitar de sig på slumpartade delar av kunskap, data och information när de fattar beslut. 

(Pleitner, 1989) 

  

Syftet med information är att den ska kunna fungera som ett bra beslutsunderlag för företaget. 

Beslutet leder företaget vidare till handlingar som exempelvis implementering av nya projekt 

eller kontroller av interna processer. Responsen på företagets olika aktiviteter och handlingar 

blir ett bevis för hur väl företaget lyckats nå framgång. Formen i vilken responsen återigen 

når företaget är bestående av data eller information, vilket beskriver den cirkulära 

informationsbearbetningsprocessen i figuren ovan. (Pleitner, 1989) 

 

Det är svårt för små företag att kunna tolka och ta tillvara på information (Marriott & 

Marriott, 2000) och det är först och främst företagsledarens attityd och kunskap som blir 

avgörande för hur beslutsprocessen och informationsinhämtningen sker i ett litet företag. 

Många småföretagare är i första hand tekniker och specialister inom sitt verksamhetsområde. 

Studier har visat att små och medelstora företags största problem inom informationshantering 

är att de använder sig av bristfälliga informationskanaler, att kommunikationen av 

information mellan företagets olika avdelningar är dålig samt att information saknas. 

(Pleitner, 1989) 

 

3.3.1 Potentiella påverkandefaktorer 
 

Vi kan endast i obetydlig grad diskutera redovisning om vi inte tar hänsyn till de sociala 

processer som finns i och runtomkring företagen (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988).  Att 

samla in och bearbeta information innan ett beslut tas gör att företagsledningen minskar risken 

Data 

 
Ostrukturerad 

Figurer 
Siffror 
Ord  

Hintar 

 

Information 

 
Innehåll 
Tekniker 

Beslut 

 
Jämförbara 
alternativ 
Möjliga 

alternativ 
Målsättning 

Handling 

 
Planering  

Organisering 
Implement-

ering 
Kontroll 

Framgång 

 
Vinst 

Försäljning 
Marknads- 

andel 



 19 

och osäkerheten i beslutet. Vilken typ av information, hur mycket och hur företagsledningen 

använder informationen kan bero på ett antal olika faktorer som exempelvis beslutsfattarens 

individuella egenskaper, företagets situation, sociala kontakter samt företagets styr- och 

kontrollsystem. (Bergström & Lumsden, 1993) Vi kommer att presentera fyra olika faktorer 

som utgår från en modell som vi hittar i Bertil Thoréns studie; ”Användning av information 

vid ekonomisk styrning – månadsrapporter och andra informationskällor”. 

 

Redovisningens tänkta huvudmål är enligt mångas mening att fungera som underlag vid 

kontroll och beslutsfattande. Besluten tas som vi vet av människor vilka har varierande typer 

av individuella egenskaper. Tidigare erfarenhet och kunskap varierar mellan individerna och 

likaså processen att ta till sig ny information. En individ kan vara mer eller mindre utåtriktad 

och ta till sig information antingen genom medvetenhet eller genom intuition. En del individer 

fattar beslut genom att gå efter en känsla de har, medan andra fattar beslut genom tankar. 

Individuella personlighetsskillnader påverkar på vilket sätt exempelvis en företagsledare 

samlar, bearbetar och utnyttjar information när denne fattar ett beslut. (Mellemvik, Monsen & 

Olson, 1988). 

 

Olika författare har försökt att dela upp individer i grupper beroende på de personliga 

egenskaper en individ har och som påverkar dennes tillvägagångssätt vid beslutsfattande. 

Bland annat görs en uppdelning av individer som antingen hög- eller låganalytiska, där gjorda 

studier visar att de individer som sägs var höganalytisk föredrar strukturerad information 

medan låganalytiska individer föredrar rådata. En annan indelning som kan göras är 

individgruppering utefter begreppen ”heuristic” och ”analytic”. Heuristiska personer 

kännetecknas av att samla, lagra och använda information på ett intuitivt sätt och söker hellre 

en lösning som är tillfredställande än en optimal lösning. Analytikern är en motsats till 

heuristiken och planerar noggrant sin hantering av information. Analytikern kännetecknas 

även av att utnyttja flera externa kontakter. (Bergström & Lumsden, 1993) 

 

Jung (1971) klassificerar individer i fyra grupper utifrån hur de tar emot information och på 

vilket sätt de kommer fram till ett beslut. Han menar att en individ tar emot information 

antingen genom medvetenhet eller intuition och att de når ett beslut genom tankar eller genom 

känsla. En grupp av individer är de som fattar beslut genom tankar och medvetenhet. De 

använder då ett logiskt sätt att bearbeta information på. De sorterar informationen i grupper 

och prioriterar den information som passar bäst till deras beslutsfattande. Fokus läggs på att 

beslut ska tas genom säkerhet, korrekthet och tillförlitlighet. En annan grupp är de individer 

som fattar beslut genom känsla och intuition. De anser sig inte behöva styrka eller förklara sitt 

ställningstagande. De försöker ofta att hitta flera möjliga förklaringar eller tillvägagångssätt. 

(Jung, 1971 se Riahi-Belkaoui, 2004)  

 

En artikel skriven av Boland & Pondy (1983) tar upp att användningen av redovisningen både 

är rationell och naturlig/fysisk. Redovisningen skapas genom ett samspel mellan det rationella 

och det naturliga/fysiska där varje del påverkar varandra. Redovisningen har både rationella 

och fysiska mål. Den rationella strategin baseras på övergripande förståelse som ger ledningen 

objektiv kunskap om bland annat miljön och tekniken. De fysiska modellerna innebär att 

ledningen samverkar för att skapa en social verklighet och skapa en mening åt sina 

erfarenheter. (Boland & Pondy, 1983) 

 

Skillnader i företags olika sätt att samla in och bearbeta redovisningsinformation beror till stor 

del på företagsledningens utbildning och tidigare erfarenhet. En analys gjord av Bergström & 

Lumsden visar att företagsledare med relativt låg utbildning prioriterar personliga kontakter 
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framför finansiella rapporter vid beslutsfattande medan de med högre utbildning anser att 

både personliga kontakter och finansiell information är av betydande vikt vid beslutsfattande. 

Samma studie visar att en hög utbildning i flera fall kan uppvägas med en lång erfarenhet. 

Erfarenheten har även inverka på vilken information som företagsledaren använder. En lång 

erfarenhet innebär oftast att företagsledaren inte behöver samla in lika mycket information 

som när denne var nyanställd. (Bergström & Lumsden, 1993) 

 

Vilken redovisningsinformation som används beror inte endast på vem som bearbetar 

informationen utan även på verksamheten och företagsledningens situation. Enligt Bergström 

& Lumsdens studie beror användningen av redovisningsinformationen bland annat på 

företagets storlek. Studien visar exempelvis att större företag lägger större vikt vid finansiella 

rapporter och annan betydelsefull information än mindre företag. (Bergström & Lumsden, 

1993) Informationsanvändningen beror även på faktorer inom företagets verksamhet så som 

teknologi, produktionsprocess samt kunskap som finns inom företaget. Faktorer som påverkar 

användningen av informationen utanför företaget är exempelvis rådande situation på resurs- 

och produktmarknaden. (Thorén, 1995) Företagen tenderar även att använda sig av olika 

redovisningsinformation beroende på den strategiska situationen i företaget. 

Redovisningsinformation används framför allt i många företag i defensiva situationer som 

exempelvis då företaget har presterat under förväntan. (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988) 

 

Företagsledarna i de större företagen i undersökningen gjord av Bergström & Lumsden 

betonar betydelsen av såväl sociala kontakter som finansiell information. I de här företagen 

rådgör företagsledningen internt och externt innan ett beslut fattas. De interna personerna som 

rådfrågas är medarbetare medan de externa kan vara revisorn eller en kollega i samma 

bransch. Företagens revisor kontaktas oftast när det gäller beslut som kan få skattemässiga 

konsekvenser. (Bergström & Lumsden, 1993) Den relation som oftast studeras inom 

redovisningsforskning är dock den mellan den anställde och dennes chef. Flera av de här 

studierna visar att ett visst antal specifika ledningsstilar, förutsatt vissa omständigheter, leder 

till en god social miljö i företaget. Vissa studier går ett steg längre och visar att en god social 

miljö leder till större effektivitet i verksamheten. Det senare antagandet har dock varit svårt att 

bevisa eftersom relativt lite forskning har bedrivits inom området. Hur individerna samarbetar 

inom en organisation sägs hur som helst vara nyckeln till hur företaget använder sig av 

redovisningsinformation. (Thorén, 1995) 

 

Den sista faktorn som har möjlighet att påverka företagsledningens insamling och tolkning av 

ekonomisk information är företagets styr- och kontrollsystem. Styr- och kontrollsystemet 

inkluderar företagets organisationsstruktur, system för ansvarsfördelning samt rapportsystem. 

Rapportsystemet kan delas in i två faktorer som har en påverkan på företagets användning av 

finansiella rapporter. Den första faktorn är rapporternas informationsinnehåll och den andra är 

den tekniska lösning som har valts för processen att samla in, bearbeta och presentera den 

finansiella informationen. (Thorén, 1995)  

 

I nedanstående figur sammanfattar vi de huvudsakliga påverkandefaktorerna som har en 

inverkan på hur ett företag använder sig av de finansiella rapporterna. 
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Figur 3. Potentiella påverkansfaktorer (Thorén, 1995 sid. 16). 

 

3.4 Företagens användning av redovisningsinformation  
 

Hur omfattande ett företags redovisning är varierar från företag till företag (Bergström & 

Lumsden, 1993). Enligt bakgrunden till en utförd studie av Bertil Thorén beskrivs två typer av 

företagsledare. En grupp som menar att de är beroende av de ekonomiska rapporterna och 

använder dem regelbundet samt en annan som är motståndare till rapporterna och påstår att de 

helt saknar värde vid beslutsfattande. (Thorén, 1995) 

 

I sitt urval av företag har Thorén valt tre stycket företag och har bland annat ställt krav på 

kvaliteten hos företagens ekonomisystem samt företagsstorleken. Samtliga av de undersökta 

företagen i hans studie använder årsredovisningen vid framställandet av budgeteringen. 

(Thorén, 1995) I Bergström & Lumsdens studie upprättar i stort sett samtliga företag någon 

form av delårsrapport. Hur ofta och hur omfattande delårsrapporten är varierar, men det 

vanligaste är att företagen upprättar en rapport en gång i månaden. (Bergström & Lumsden, 

1993) Samtliga företag i Thoréns studie anger att de använder sin månadsrapport. Däremot 

skiljer sig sättet att använda sig av rapporterna åt. (Thorén, 1995) 

 

Den forskning som bedrivs kring användningen av redovisningsinformation är mycket 

omfattande och flera olika grenar av ståndpunkter förekommer. För att göra det lättare att få 

en övergripande bild av till vad redovisning används har Thorén i sin studie delat upp 

redovisningsinformationsanvändningen i fem stycken grupper: rapportanvändning för 

ansvarsmätning, för beslutsfattande, för lärande, för förhandlig samt det han kallar för 

meningsskapande användning. (Thorén, 1995) 

 

Rapportanvändning för ansvarsmätning innebär att de finansiella rapporterna används som 

grund för prestationsmätning samt ansvarsmätning av de personer som av företaget tilldelats 

ansvar för några av verksamhetens resurser. Den här typen av rapportanvändning är knappast 

ett nytt fenomen, utan den har omtalats i redovisningslitteratur redan år 1912. Att använda 
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rapporter för ansvarsmätning har dock under senare år fått utstå en hel del kritik. 

Motståndarna menar att konflikter mellan chefer och underordnade kan uppstå, på grund av 

en sådan användning. Risken sägs vara större i stora företag med flertalet hierarkiska nivåer. 

(Thorén, 1995) 

 

Rapportanvändning vid beslutsfattande uppmärksammas främst inom forskning av 

företagsstyrning.  Framtagen forskning visar att användningen av finansiella rapporter kan 

fungera som ett bra underlag då företaget ser över olika handlingsalternativ samt 

utvärderingen av den utförda handlingen. Antagandet om att användningen av finansiella 

rapporter har stor betydelse för företagen när det gäller att fatta beslut har bestyrkts av många 

forskare. Dock bör påpekas att det endast i ett fåtal fall varit möjligt att visa att det varit just 

innehållet i rapporten som lett till att ett visst beslut fattats. (Thorén, 1995) 

 

Genom att använda sig av redovisningsinformation vid återkoppling bidrar 

rapportanvändningen till lärande i organisationen. Återkopplingen görs genom att företaget 

jämför faktiska resultat med budgeterad data, vilket skapar möjlighet att kunna dra en slutsats 

utifrån ett visst handlande. Företaget får då även en tydligare bild av om en åtgärd, till 

exempel en förändring, gett det resultat de hoppats på. Om förändringen inte uppfyllt 

företagets förväntningar skapas möjlighet för att kunna reflektera över varför förändringen 

inte uppfyllt de riktpunkter företaget satt upp. (Thorén, 1995)  

 

En vanlig roll som de finansiella rapporterna spelar för företagen är som dokument vid 

förhandlig med exempelvis fackorganisationer, myndigheter, kunder, leverantörer och banker. 

Användningen av redovisningsrapporter kan även ha en symbolisk eller meningsskapande 

roll, snarare än en betydande roll för verksamheten. Rapporterna är då betydelsefulla för 

individen som ett intyg för dennes egen självkänsla. Den tas även fram i syfte att skapa 

förtroende för sin omgivning. (Thorén, 1995) 

 

3.5 Företagens nytta av redovisningsinformation  
 

I alla årsredovisningar finns det som sagt en balans- och en resultaträkning. 

Resultaträkningens siffror säger vad som har hänt medan balansräkningen visar hur 

tillgångarna och skulderna ser ut just nu. Eftersom årsredovisningen publiceras flera månader 

efter att den har utarbetas blir även siffrorna i balansräkningen historiska. En fråga som kan 

ställas är hur stor nytta intressenter har av information som säger vad som har hänt jämfört 

med mer aktuell information. För att kunna ge ett svar på den här frågan måste först ordet 

”nytta” förklaras. Att ha nytta av informationen i årsredovisningen kan jämföras med att 

information i årsredovisningen ska hjälpa intressenter att fatta bättre beslut om företaget. 

Tillexempel ska den hjälpa kreditgivare att bedöma hur stor risk det är att företaget kan betala 

sina krediter eller inte. Egentligen är det inte intressant vad som har hänt utan hur det kommer 

att se ut i framtiden. Då det inte finns någon information om hur det kommer att se ut i 

framtiden får intressenterna själva utifrån de finansiella rapporterna bedöma företagets 

framtida utveckling. Årsredovisningen har alltså en viktig funktion, speciellt som en hjälp för 

intressenter, att upprätta prognoser om företaget. I vissa fall är det de historiska siffrorna i sig 

själva som är av intresse, till exempel när Skatteverket ska bestämma företagets skatt. 

(Lönnqvist, 2006) 

 

Precis som alla andra ekonomiska aktiviteter inom ett företag har processen att ta fram 

redovisningsinformationen en kostnads- och en intäktssida. På kostnadssidan finner vi 

kostnaderna för att ta fram, kommunicera och använda sig av redovisningsinformationen. 
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Intäktssidan speglar värdet av de beslut som kan fattas på ett bättre och mindre riskfyllt sätt på 

grund av den framtagna redovisningsinformationen. (Smith, 2006) Enligt Lönnqvist är det 

mångmiljonbelopp som förbrukas varje år för att upprätta rapporter med ekonomisk 

information (Lönnqvist, 2006). Att framtagningen av redovisningsinformation leder till att 

företaget kan fatta säkrare beslut räcker alltså inte, utan det krävs att värdet av den effektivare 

beslutsprocessen överstiger kostnaderna för att i större omfattning ta fram eller förbättra 

redovisningsinformationen (Smith, 2006). Frågan som vi och säkerligen många med oss 

ställer sig är om nyttan med årsredovisningen och den löpande bokföringen överstiger 

kostnaderna. 

 

Flertalet tidigare studier visar att den nytta som små företag erhåller från den lagstadgade 

redovisningen är knapp och att de flesta företagsledare i de här företagen inte förstår den 

information som den ekonomiska rapporten innehåller. En studie gjord av Marriott & Marriott 

visar att de små företagens interna räkenskaper ofta är ofullständiga eller felaktiga. Dessutom 

fann de att samma företags datoriserade redovisningsprogram ofta inte installerats på ett 

tillfredställande sätt, vilket ledde till att systemet inte underlättade i företagsledningens 

redovisningsprocess. (Marriott & Marriott, 2000) 

 

Bergström & Lumsdens studie innefattar mindre företag med högst 50 anställda. En majoritet 

av de undersökta företagen, 70,8 procent, anger att de har stor eller mycket stor nytta av 

redovisningsrapporter. De allra flesta av de tillfrågade företagen anser att resultatrapporten är 

den rapport som är till störst nytta för dem. Samtidigt som en övervägande del av företagen 

bedömer att det primära syftet med redovisningen är just att informera om företagets resultat. 

Endast en femtedel anser att huvudsyftet med att upprätta en redovisning är att den ska kunna 

användas i styrningen av företaget och för att kunna göra en uppföljning av budgetar och 

kalkyler. En majoritet av de studerade företagen anser att redovisningen ger en 

tillfredställande mängd information, medan resterande anger att de tycker att den antingen är 

för omfattande eller att den ger för lite information. (Bergström & Lumsden, 1993) 

 

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

I inledningen av det här kapitlet anger vi att redovisningen brukar delas upp i en intern och en 

extern del, där vi fortsättningsvis i empirin framförallt kommer att behandla den externa 

redovisningen. Därefter har vi utifrån tidigare forskning presenterat redovisningens roll och 

framförallt beskrivit det gap som enligt många forskare finns mellan den roll redovisningen 

sägs ha enligt teorin och vilken funktion redovisningen har i praktiken. Den vanliga bilden av 

redovisningen är klar och normativ och definieras ofta som ”Konsten att registrera, 

klassificera och summera på ett speciellt sätt och i termer av pengar, transaktioner och 

händelser som är av finansiell karaktär” (Riahi-Belkaoui, 2004, sid. 38). Vi konstaterar dock 

efterhand att redovisningen inte kan isoleras från de sociala processer som finns i och 

runtomkring företagen. Exempel på faktorer som påverkar användningen av 

redovisningsinformation är individens egenskaper, sociala kontakter, verksamhetens situation 

och det styr- och kontrollsystem som företaget har. 

 

För att lättare få en överblick över den externa redovisningens olika användningsområden har 

vi delat upp användning av redovisningsinformation i fem olika kategorier: 

rapportanvändning för ansvarsmätning, för beslutsfattande, för lärande, för förhandling och 

för meningsskapande användning. I kapitlets femte underrubrik presenterar vi diskussioner 

kring begreppet nytta, när det gäller vilken nytta företagen har av redovisningsinformation. 

För att kunna ge ett svar på den här frågan försöker vi genom att följa andra forskares 
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resonemang förklara ordet ”nytta”. Att ha nytta av informationen i årsredovisningen kan 

enligt Lönnqvist jämföras med att informationen i den ska hjälpa bland annat företagen att 

fatta bättre beslut i verksamheten (2006). Att framtagningen av redovisningsinformation leder 

till att företaget kan fatta säkrare beslut räcker dock inte, utan det krävs givetvis att värdet av 

den effektivare beslutsprocessen överstiger kostnaderna för att i större omfattning ta fram 

eller förbättra redovisningsinformation. 

 

Avslutningsvis presenterar vi nedan en sammanfattande bild för att visualisera uppbyggnaden 

av teorikapitlet som vidare kommer att vara utgångspunkten för den här studien. Figuren 

kommer framförallt att ligga till underlag för vår analys. I bilden görs först en uppdelning 

mellan extern och intern redovisning, för att sedan presentera redovisningens roll, tolkning 

och insamling, användning och nytta av redovisningsinformationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen (Egen illustration). 

Redovisning 

Intern redovisning 
Frivillig och utformas utefter interna 

behov. Kalkyler och budgetar. 

 

Extern redovisning 
Lagstyrd. Löpande bokföring och 
årsredovisning eller årsbokslut. 

 

Redovisningens roll 
Vad är redovisningens huvudsakliga roll? 

Tolkning och insamling av redovisningsinformation 
Fyra påverkansfaktorer; individens egenskaper, sociala kontakter, verksamhetens 

situation och styr- och kontrollsystem. 

 

Användning av redovisningsinformation 
Fem stycken grupper; rapportanvändning för ansvarsmätning, för beslutsfattande, 
för lärande, för förhandling samt det han kallar för meningsskapande användning. 

 

Nyttan av redovisningsinformationen 
Överstiger nyttan kostnaden för redovisningen? 
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4 Empiri 
 

I empirin beskrivs de tre valda företagen var för sig. Först beskrivs kort vad det är för ett 

företag sedan hur ledningen ser ut på respektive företag. Därefter framställs hur ledningen 

använder de externa redovisningsrapporterna samt vilken nytta de upplever att de har av 

dem. Till sist redogörs det för vad de olika företagen använder sig av för andra 

informationskällor. 

 

4.1 Lidhs Verktyg AB 
 

Lidhs Verktyg AB bildades 1969 av Bertil Lidh i Dalstorp några mil utanför Borås. Företaget 

är ett familjeföretag inom verkstadsindustrin och har i dag en enda ägare, dottern Harriet 

Lidh, som också är företagets verkställande direktör. Lidhs Verktyg AB ägs till hundra 

procent av förvaltningsbolaget Lidhs Förvaltning AB. Antalet anställda på företaget är i dag 

cirka 40 stycken. Lidhs Verktyg AB hade en omsättning år 2008 på 55 672 705 kronor och en 

balansomslutning på 34 049 716 kronor. 

 

Lidhs Verktyg AB tillverkar pressverktyg för plåtar som används inom verkstadsindustrin. 

Deras kunder tillverkar bland annat spisar, mobiltelefoner samt fordon. Fordonsindustrin 

utgör deras största kundgrupp och står för cirka 70 procent av omsättningen. Lidhs Verktyg 

AB erbjuder även tjänster som provkörning, mätning och plåtsimulering. Sedan starten har 

företaget varit etablerat på den svenska marknaden, men under de senaste åren har det även 

etablerat sig på den europeiska marknaden både när det gäller kunder och leverantörer. 

 

För att lättare få en överblick över Lidhs Verktyg AB visar vi i figuren nedan hur företagets 

organisation är uppbyggd. 

 
 

 

Figur 5. Organisationsschema över Lidhs Verktyg AB (Internt material från företaget). 

 

I organisationsschemat kan vi utläsa att det finns fem olika avdelningar på Lidhs Verktyg AB: 

marknad, konstruktion, produktion, planering och kvalitet. 
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4.1.1 Företagsledningen 

 

Ledningen på Lidhs Verktyg AB består av sex stycken ledamöter, inklusive den verkställande 

direktören. Varje representant, förutom den verkställande direktören är män och 

representanterna utgörs av de fyra avdelningscheferna: marknadschef, konstruktionschef, 

produktionschef samt planerings- och logistikchef. I ledningsgruppen ingår även kvalitets-

/mätansvarig. Att ha en representant från varje avdelning gör att alla områden inom företaget 

täcks in. Ledningsgruppen har tillsammans det övergripande ansvaret för företaget medan den 

verkställande direktören har det yttersta ansvaret. 

 

Ledningen på Lidhs Verktyg AB har ledningsmöte en gång i månanden för att tillsammans 

stämma av och analysera verksamheten. När ledningsgruppen har ledningsmöte så följer de 

ett protokoll som de går igenom. Vi har observerat, vid vår medverkan på ett ledningsmöte, 

att det är den verkställande direktören som håller i mötet och ser till att punkt för punkt i 

protokollet gås igenom och diskuteras. Samtliga ledamöter har lång erfarenhet inom företaget 

och har arbetat många år tillsammans. Det är bara den verkställande direktören som har någon 

form av grundläggande ekonomiutbildning. Utan den ekonomiska utbildningen, menar den 

verkställande direktören, hade Lidhs Verktyg AB varit svårt att styra samt att förstå och 

analysera de finansiella rapporterna. En av ledamöterna har en yrkesteknisk utbildning från 

högskolan. Utan ekonomisk utbildning tycker en av våra respondenter att det finns vissa 

poster i årsredovisningen som kan vara svåra att förstå. I en sådan situation ber denne ofta den 

verkställande direktören om hjälp. Ibland går den verkställande direktören igenom post för 

post i redovisningen på ledningsmötena. 

 

En av respondenterna menar att det ultimata hade varit om alla i ledningen hade en 

ekonomiutbildning, en teknisk utbildning och dessutom var specialister inom sitt område. Det 

här är en drömvärld som är svår att uppnå för ett litet företag som Lidhs Verktyg AB och 

eftersom företaget verkar inom en teknisk industri är det den tekniska kunskapen som tillslut 

väger tyngst. Eftersom ledamöterna i ledningsgruppen har arbetat många år tillsammans anser 

en av respondenterna att det inte finns något direkt nytänkande och denne upplever även att 

personerna i ledningsgruppen är relativt lika varandra. 

 

När beslut fattas inom ledningsgruppen är diskussion det centrala. Vi kunde se att när den 

verkställande direktören gick igenom något som var oklart eller avvikande kom de övriga 

ledamöterna med sina synpunkter och frågor och då skapades en diskussion i 

ledningsgruppen. Beslutsfattandet är inte speciellt formellt och ledningsgruppen tillämpar 

inget röstningsförfarande. Om någon är emot ett beslut skapas en diskussion som leder till att 

alla blir överens. Frågor som diskuteras och beslut som fattas rör bland annat utökning av 

verksamheten, om företaget ska ta emot jobb som egentligen inte riktigt hör hemma hos dem, 

om företaget behöver köpa in nya maskiner samt frågor om anställning. När sådana typer av 

beslut fattas utgår ledningen inte speciellt mycket på siffror, utan styrs då främst av behov. 

 

4.1.2 Ledningens användning av den externa redovisningen 

 

De rapporter som ingår i Lidhs Verktyg AB:s årsredovisning är förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och noter, det vill säga de rapporter som är ett måste enligt lag. 

Det är inte speciellt stor förväntan på årsredovisningen när den kommer ut då företaget inte 

har några stora externa intressenter samt att ledningen i princip redan vet vad resultatet blir på 

grund av att företaget kontinuerligt upprättar månadsrapporter. Ledningen använder sig inte 

av årsredovisningen som dokument i sitt arbete, utan de använder sig av månadsrapporter. De 
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här rapporterna upprättar ekonomi/administrationsavdelningen tillsammans med den 

verkställande direktören på företaget. Det är först och främst resultatet i rapporterna som 

analyseras av ledningsgruppen. Lidhs Verktyg AB är ett företag som jobbar med stora projekt 

som kan flyta över flera månader. Som utgångspunkt i upprättandet av månadsrapporterna 

används projektsammanställning över pågående projekt. 

 

Alla pågående projekt/order sammanställs var för sig och gås igenom varje måndagsmorgon. 

Varje verktyg bryts ner i olika avdelningar så som CNC (datasystem som styr maskiner i 

tillverkningsindustrin), konstruktion och inköp. Ett projekt pågår i cirka 20 veckor och när 

projektet är utfakturerat analyseras det och jämförs med budget. Ledningen jämför då 

kalkylerade siffror mot verkligt utfall och analyserar vad som gick bra och vad som kunde ha 

gjorts bättre. Sammanställningarna av projekten används också som underlag då företaget tar 

emot liknande order. Om någon post springer iväg första gången försöker ledningen se vad 

som kan göras annorlunda nästa gång. Dock är projekten företaget tar emot sällan identiska 

med varandra. De timmar som läggs ner i varje steg/avdelning noteras in i affärssystemet 

GARP. 

 

Eftersom Lidhs Verktyg AB jobbar med stora projekt kan det ibland vara svårt att analysera 

och komma fram till några kloka analyser på så kortsiktig som en månad. Inom ett intervall på 

tre månader anser ledningen att rimliga slutsatser går att dra och varje kvartal sammanställs 

och analyseras i ledningsgruppen. Även månadsrapporter tas fram och diskuteras i 

ledningsgruppen varje månad och jämförs med budget. På grund av deras sätt att jobba, i 

projekt, är analyserna av kvartalssiffrorna och projektsammanställningarna de viktiga och 

användbara för företaget.  

 

Under ledningsmötet observerade vi att analyserandet av månadsrapporterna och 

kvartalsrapporterna går till så att den verkställande direktören går igenom post för post i dem 

och jämför procenttal med prognos och budget. Vid stora avvikelser eller vid invändningar 

från någon i ledningsgruppen går den verkställande igenom posten mer noggrant för att 

förklara vad som ligger bakom. Till sin hjälp använder hon sig även av upprättade diagram 

som visar varje posts innehåll och utveckling. 

 

Lidhs Verktyg AB:s månadsrapporter visar utvalda nyckeltal samt en sammanfattad 

resultaträkning. Här presenteras den specifika månadens resultat och även uppnått resultat 

hittills. Årets hittills uppnådda resultat jämförs sedan, med hjälp av procenttal, med budget 

samt föregående års uppnådda resultat vid samma tidpunkt. I månadsrapporten presenteras 

även en prognos utifrån månadernas uppnådda resultat för hela året för att tillslut jämföras 

med årets budget. Här presenteras också den aktuella kvartalsrapportern för att kunna 

analysera och få en helhet över verksamheten. (Se bilaga 2) Månadsrapporterna är centrala 

under Lidhs Verktyg AB:s ledningsmöten. 

 

Ledningens syfte med att följa upp månadsrapporterna är att studera intäkterna, hur mycket de 

har fakturerat och om de håller sin faktureringsbudget. De kontrollerar även om de håller 

budgeten på kostnadssidan, så att det inte är någon kostnadspost som är för stor. 

Månadsrapporterna är även en hjälp för ledningsgruppen då de lägger upp strategiska planer 

för det kommande arbetet inom verksamheten. De diskuterar, utifrån månadsrapporterna, fram 

alternativa tillvägagångssätt, nya idéer samt utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget. 

Ett exempel på strategiska planer observerade vi vid vår medverkan på ledningsmötet. Den 

verkställande direktören tog då upp att företagets verkliga kostnader för köp av tjänst låg över 

de budgeterade kostnaderna. Ledningen diskuterar då hur de ska gå till väga under resten av 
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året för att kunna hålla sig till den budget som är satt. Ska de försöka producera mer själva 

eller ska företaget helt enkelt inte ta in order som innebär legotillverkning? 

 

Är det någon intäkts- eller kostnadspost som utmärker sig speciellt försöker ledningsgruppen 

reda ut och analysera vad det beror på. Ett exempel på en kostnad som kan vara mycket 

avvikande jämfört med budgeten är om företaget har stora reparationskostnader på maskiner. 

Även om de inom ledningen ofta vet om vad företaget har för kostnader är det viktigt för 

ledningsgruppen att stämma av kostnaderna en gång i månaden från månadsrapporterna mot 

budgeten. Det här för att ledningen ska kunna ha en chans att korrigera kostnaderna. På 

ledningsmötet förstod vi att de kostnader som hade väldigt stora avvikelser och som bara 

berörde några av de avdelningarna som representeras i ledningsgruppen diskuterades på 

ledningsmötet men skulle sedan diskuteras djupare av de berörda cheferna och den 

verkställande direktören tillsammans. Det här för att kunna gå djupare in i den specifika 

posten genom att granska respektive konto och sedan hitta en optimal lösning.  

 

När företaget ska göra större investeringar är det här också beslut som ledningen diskuterar 

sig fram till. Då bygger de främst sina beslut på de behov som finns inom företaget, men de 

tar även hänsyn till siffrorna i månadsrapporterna. 

 

För att kunna analysera värdet av ett företag utifrån en årsredovisning anser den verkställande 

direktören på Lidhs Verktyg AB att den som analyserar måste känna till verksamheten. Det 

gäller att ha kunskap om verksamheten för att kunna tyda siffrorna i den. Att bara analysera 

siffror kan vara farligt eftersom allting inte syns i siffrorna. Om ett företag exempelvis har 

leasat många maskiner så syns det inte i årsredovisningen. När Lidhs Verktyg AB ska jämföra 

sig med liknande företag till exempel sina konkurrenter kan det vara bra att jämföra varandras 

årsredovisningar, eftersom de då vet så mycket om de här företagen.  

 

Vid lågkonjunktur, som exempelvis nu pågående finanskris, har ledningen inom Lidhs 

Verktyg AB oftare ledningsmöten. De går också in djupare i de finansiella rapporterna så att 

de så snabbt som möjligt ska kunna agera om stora avvikelser upptäcks. Det här gäller 

avvikelser bland både kostnader och intäkter. Ledningen upplever att de blir mer noggranna 

med att hålla koll på utgifterna i en lågkonjunktur jämfört med en högkonjunktur. Den senaste 

perioden har ledningen haft möten i stort sett varje vecka. Normalt har som sagt 

ledningsgruppen möte en gång i månaden.  

 

Vi kunde observera att diskussion kring kostnaderna var de centrala på ledningsmötet. Frågor 

som diskuterades var: varför kostnaderna var så stora som de var, hur företaget kan spara in 

på dem och så vidare. Den verkställande direktören påpekar dock under ledningsmötet att det 

är viktigt att analysera kostnaderna och effektiviteten även då marknaden senare kommer att 

vända uppåt. Strategiska planer diskuterades även utifrån det läge marknaden befinner sig i 

just nu med lågkonjunktur och det faktum att företaget tappar ingående order. Ledningen var 

överens om att de är tvungna att byta taktik för att inte tappa kunder till konkurrenterna. 

 

4.1.3 Ledningens upplevda nytta av den externa redovisningen 

 

Ledningen i Lidhs Verktyg AB anser att det kostar mycket pengar och tid att upprätta den 

slutliga årsredovisningen. Då ledningen inte använder sig speciellt mycket av 

årsredovisningen som dokument tycker våra respondenter inte att nyttan överstiger 

kostnaderna för att ta fram den. Lidhs Verktyg AB upprättar årsredovisningen endast på grund 

av legala skäl och hade inte upprättat den om det inte varit ett lagkrav. Ledningen bedömer att 
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de i en situation där lagen om årsredovisning inte fanns endast hade sett till att revisorn 

stämde av verksamheten och såg till att inte några allvarliga fel funnits i framtagningen av 

månadsrapporterna eller i andra rutiner inom verksamheten. 

 

Däremot har Lidhs Verktyg AB:s företagsledning stor nytta av månadsrapporterna och de 

anser att kostnaderna för att upprätta en månadsrapport inte är stora jämfört med vad företaget 

får ut av dem. Den här sortens rapporter är mycket viktiga i företaget och de skulle inte kunna 

klara sig utan dem. Att bara upprätta en årsredovisning en gång per år skulle leda till att 

ledningsgruppen inte fick den kontroll över verksamheten som krävs för att kunna driva 

företaget och de anser att det skulle vara ansvarslöst. Månadsrapporterna är ett sätt för 

ledningsgruppen att kunna ha kontroll över företaget under hela verksamhetsåret. Förr 

upprättade Lidhs Verktyg AB inte några månadsrapporter, utan då kom revisorn ut en gång 

per år med en årsredovisning eller ett bokslut, och visade hur året hade gått. Då visste ingen 

på företaget vad resultatet skulle bli. Det här skapade farhågor, då ledningen inte hade någon 

aning om hur det gick för verksamheten. Förväntningarna på årsredovisningen var även större 

då eftersom resultatet kom som en överraskning. Ett år är långt och det kan hända mycket 

under ett år så att inte upprätta månadsrapporter under året är idag inget alternativ för Lidhs 

Verktyg AB. 

 

En nackdel med årsredovisningen som ledningen pekar på är att den endast visar resultatet vid 

en viss tidpunkt och inte uppdelat i perioder. Som exempel tar de upp sitt verksamhetsår 2008 

där Lidhs Verktyg AB hade en stor skillnad på sitt resultat under våren och hösten. Det här 

syns inte i årsredovisningen eftersom den avspeglar hela året. I årsredovisningen ser 

intressenterna bara hur det har gått för företaget hela året och inte förändring mellan olika 

kvartal och månader vilket är viktigt för Lidhs Verktyg AB för att kunna se och analysera sin 

verksamhet. Det här leder till att våra respondenter anser att årsredovisningen inte kan 

användas som ensamt beslutsunderlag inom verksamheten. 

 

4.1.4 Användning av andra rapporter i ledningsarbetet 

 

Lidhs Verktyg AB använder sig av budgetar för att analysera sin verksamhet. Det är 

marknadsavdelningen som gör kalkyler för de order, det vill säga de projekt, som företaget får 

in.  Bland annat kalkyleras materialåtgång, materialkostnader och antal timmar. Budgeten förs 

sedan över till konstruktionsavdelningen vilken är den som har det största ansvaret för att 

budgeten hålls. Ibland är avdelningen för konstruktion även med och sätter priserna.   

 

Förutom ekonomiska rapporter upprättar Lidhs Verktyg AB en kvalitetsrapport enligt de 

internationella standarderna i ISO 9000. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 som ingår i en 

serie av standarder. Serien heter ISO 9000 och innehåller standarder för 

kvalitetsledningssystem där alla aktiviteter i ett företag anses påverka kvaliteten på 

verksamhetens produkter och tjänster. Genom att ha ett sådant system skapar företaget en 

uppbyggnad från ledningen och nedåt i hela företaget för hur de arbetar med olika frågor 

gällande kvalitet. Fastställda rutiner inom verksamheten dokumenteras.  Ett syfte med 

systemet är att fungera som ett verktyg för företag att öka kundtillfredsställelsen. På grund av 

tekniska revolutioner, att kundernas behov hela tiden förändras samt att konkurrensen ökar är 

det viktigt för företagen att hela tiden förbättra sina produkter och processerna inom företaget. 

(www.sis.se, 2009-04-13)  
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4.2 Ray Metallfabrik AB 
 

Ray Metallfabrik AB är ett familjeföretag som grundades av Simon Angerd 1961 och ägs idag 

till 50 procent av hans son Lars Angerd. Resterande 50 procent ägs av Lars fru Lena Angerd 

och deras fyra barn som äger tio procent vardera. Den verkställande direktören på företaget är 

majoritetsägaren Lars Angred. Idag har företaget cirka 45 anställda och är etablerade i 

Ljungsarp. Företaget hade en omsättning år 2008 på 43 568 127 kronor och en 

balansomslutning på 36 333 523 kronor. 

 

Nedan presenterar vi Ray Metallfabrik AB:s organisationsschema för att på så sätt få en 

helhetsbild över verksamheten. 

 

 
 

 

Figur 6. Organisationsschema över Ray Metallfabrik AB (Internt material från företaget). 

 

Som vi kan se består företaget av sex olika avdelningar: kvalitet, marknad, inköp, produktion, 

konstruktion/beredning och ekonomi. På fyra av sex avdelningar, kvalitet, marknad, inköp 

och produktion, är den verkställande direktören Lars Angerd ansvarig. 

 

Företaget tillverkar produkter i rör och plåt och då främst avgassystem till sportbilar vilka 

ställer lite högre krav på sina avgassystem. De tillverkar i stort sätt alla produkter själva i egna 

lokaler. Företagets största produkt heter Simons® Sportsystem. De tillverkar även plåt och 

rördetaljer till olika företag som bland annat verkar inom branscherna VVS, entreprenad och 

ventilation. Exempel på sådana produkter är delar till lastmaskiner, skogsmaskiner och 

traktorer. Företaget försöker undvika att tillverka stora serier utan inriktar sig istället på små 

serier. 

 

4.2.1 Företagsledningen 
 

Ray Metallfabrik AB har ledningsmöten fyra gånger om året för att säkra sin kvalitet i 

enlighet med ISO-kvalitetssystem. Ledningen består av fyra personer, den verkställande 

direktören, driftschefen, ekonomiansvarig samt it- och konstruktionsansvarig. Utöver de fyra 

ledningsmötena är ledningsarbetet relativt informellt och det vanligaste är att den 

verkställande direktören själv fattar många beslut. 
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Samtliga i ledningsgruppen har lång erfarenhet inom företaget och en av ledningsledamöterna 

har en akademisk utbildning inom teknik. Ekonomisk kunskap, som att till exempel kunna 

upprätta årsredovisningen självständigt, saknas i ledningen och till sin hjälp att upprätta 

årsredovisningen anlitar de en revisor. Det blir en stor kostnad för företaget när revisorn 

upprättar årsredovisningen. Kunskapsbrist finns även när det gäller att upprätta företagets 

deklaration, där de också tar hjälp av revisorn. Företagets revisor har lärt upp den nuvarande 

ekonomiansvarige på företaget som därigenom fått kunskap och erfarenhet för att kunna sköta 

den löpande bokföringen. 

 

4.2.2 Ledningens användning av den externa redovisningen 
 

Ray Metallfabrik AB ser årsredovisningen som ett betyg för hur det har gått varje år och den 

avspeglar verksamheten bra med siffror och den nödvändigaste informationen om deras 

verksamhet. Ray Metallfabrik AB:s årsredovisning sammanställs i februari och den innehåller 

de vanliga rapporterna: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Den 

viktigaste rapporten i årsredovisningen för Ray Metallfabrik AB är resultaträkningen som 

analyseras mest. Det är inga stora förväntningar på företagets årsredovisning när den 

publiceras på grund av att de inte har några intressenter förutom banker. De själva vet också, i 

stort sätt, redan vad resultatet blev eftersom det följs upp varje månad. När årsredovisningen 

publiceras är resultatet och resultaträkningen det första som företaget går igenom för att få en 

bekräftelse på hur året har gått. Därefter går de in i balansräkningen för att slutligen analysera 

hela årsredovisningen post för post mer ingående. 

 

När beslut fattas utgår den verkställande direktören ifrån företagets månadsbokslut som är en 

viktig rapport för Ray Metallfabrik AB. Det finns en nyfikenhet på att se hur företaget ligger 

till varje månad. De här månadsboksluten eller månadsrapporterna upprättas av den 

ekonomiansvarige på företaget och gås igenom tillsammans med den verkställande direktören 

varje månad. Då ger den ekonomiansvarige den verkställande direktören en förklarande bild 

av hur läget är i verksamheten. Det viktigaste som Ray Metallfabrik AB analyserar i de här 

rapporterna är försäljningen, vinsten och likviditeten under månaden som gått. Det är även 

viktigt att följa upp kostnadssidan. Upptäcks det stora avvikelser så går den verkställande 

direktören djupare in i siffrorna och försöker se vad det kan bero på. Ray Metallfabrik AB 

använder främst de externa redovisningsrapporterna till att fatta beslut inför framtiden som till 

exempel nyanställning och produktutveckling. 

 

Månadsrapporterna är detaljerade och här presenteras samtliga konton i resultat- och 

balansrapporten. I resultatrapporten sammanställs först månadens resultat för varje specifikt 

konto. Sedan visas hittills uppnått resultat konto för konto för att tillslut jämföras med det 

uppnådda resultatet vid samma tidpunkt förra året. Balansrapporten i månadsrapportern 

presenterar samtliga balanskonton. Den visar ingående saldo vid årets början, utgående saldo 

vid månadens slut samt eventuella förändringar som har skett under månaden. (Se bilaga 3) 

 

En viktig del i företagets arbete och där de använder sig av de ekonomiska rapporterna är vid 

lagervärdering. Det här är viktigt eftersom priserna på råmaterial är väldigt turbulent idag. Att 

göra en uppskattning av värdet på lagret är alltså väldigt viktigt för företaget. Det här även på 

grund av att Ray Metallfabrik AB har väldigt höga lagervärde då de bara har omsättning på 

lagret två gånger per år. En annan post som är viktig för Ray Metallfabrik AB att analysera 

utifrån de finansiella rapporterna är omsättningen. Den visar hur mycket företaget har sålt för 
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och om de har fyllt på lagret eller om de har tagit något från lagret. Då ser företaget vad de har 

producerat. En annan viktig post som företaget analyserar är likviditeten. 

 

Företaget sköter själva den löpande bokföringen och går igenom verifikation för verifikation 

för att kunna upptäcka eventuella fel. Ekonomiansvarig på företaget försöker vara så 

noggrann som möjligt vid upprättande av de olika rapporterna för att eliminera fel. Det är 

även viktigt för företaget att vara noga med momsen på grund av att de handlar med många 

olika länder. 

 

Den ekonomiansvarige på företaget uppskattar att hon går tillbaka till årsredovisningen cirka 

fem till sex gånger per år, för att följa upp verksamheten. Då går hon mest tillbaka till noterna 

eftersom hon känner att hon redan har kontroll på siffrorna i resultat- och balansräkning 

genom månadsrapporterna. Exempel på vad den ekonomiansvarige i Ray Metallfabrik AB går 

tillbaka och analyserar är medelantalet anställda satt i relation till hur många arbetade 

årstimmar företaget hade. Det här för att kunna se hur effektivt företaget har varit och jämföra 

med hur effektiva de är idag. Den ekonomiansvarige sätter även antalet arbetade timmar i 

relation till resultatet. 

  

Förutom sin egen årsredovisning använder sig Ray Metallfabrik AB av att jämföra 

årsredovisningar till exempel när företaget är nyfiken på sina konkurrenter. Den information 

som då saknas är vilka kunder de olika företagen har och vad de har för produktsortiment. Om 

konkurrenterna skulle ha med mer information hade det inneburit att även Ray Metallfabrik 

AB skulle bli tvungna att offentliggöra mer och därmed blir företagets brister tydligare. 

Respondenten menar att de är intresserade av att se andras brister, men vill inte visa upp sina 

egna. Det finns alltså både fördelar och nackdelar med att ha med mer information i sin 

årsredovisning. 
 

När det är lågkonjunktur är det viktigt för Ray Metallfabrik AB att försöka överleva och 

företaget lägger vid sämre tider mer energi på att försöka ta fram nya produkter. Våra 

respondenter menar även att det blir viktigare att övervaka finansflödet och likviditeten under 

de förhållanden som råder idag.  Månadsrapporterna analyseras djupare och det blir mer 

betydelsefullt för företaget att granska vad som ligger bakom siffrorna och då främst 

kostnadsposterna. 
 

Företaget upprättar ingen budget utan de jämför istället årets månadsrapporter med uppnått 

månadsresultat vid samma tidpunkt föregående år. De kan då se hur det går för verksamheten 

samt om de och hur de kan försvara sin ställning. När beslut om stora investeringar ska fattas 

är företagets behov en central punkt. Utifrån årsredovisningen kontrollerar företaget att de har 

pengar till att göra en investering. De gör aldrig en investering om de inte kan finansiera den 

själva. 

 

4.2.3 Ledningens upplevda nytta av den externa redovisningen 
 

Ray Metallfabrik AB upprättar en årsredovisning dels på grund av att det är lagreglerat, men 

också för att det är en viktig rapport för ledningsarbetet i företaget. Den är ett avgörande 

styrmedel för företaget och om det inte hade varit lagkrav så hade ändå Ray Metallfabrik AB 

upprättat en årsredovisning. Eftersom den är en så viktig rapport för företaget lägger de lite 

extra pengar på den så att den ska kunna vara ett redskap för styrningen. Att upprätta en 

årsredovisning är förstås en stor kostnad även för Ray Metallfabrik AB, mest på grund av att 

det är revisorn som upprättar den åt dem. För att kunna följa upp verksamheten månadsvis är 
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månadsrapporterna viktiga i företaget. De hjälper även den verkställande direktören att kunna 

få överblick över företaget. 

 

4.2.4 Användning av andra rapporter i ledningsarbetet 

 

De externa redovisningsrapporter som Ray Metallfabrik AB upprättar är som sagt 

månadsrapporter och en årsredovisning. Precis som Lidhs Verktyg AB upprättar företaget 

även en kvalitetsrapport enligt de internationella standarderna i ISO 9001. Kvalitetsrapporten 

för Ray Metallfabrik AB mäter bland annat avvikelser i företaget som till exempel 

reklamationer. De här avvikelserna analyseras sedan och åtgärder vidtas. De är främst 

företagssystemet enligt ISO som styr verksamheten, allt ifrån hur rutiner ser ut ute på golvet 

till hur ledningen ska sköta styrningen över företaget. De ekonomiska rapporterna som 

innehåller siffror fungerar först och främst som underlag för beslutsfattande och uppföljning 

av verksamheten. 

 

4.3  Götessons Industri AB 
 

Götessons Industri AB startades 1986 av Ola Götesson. För två år sedan skedde ett 

generationsskifte i Götessons Industri AB och med den följde en ganska omfattande 

omorganisation. Företaget togs över av Ola Götessons son, Johan Götesson som idag är 

majoritetsägare samt verkställande direktör och marknadschef i företaget. Resterande delägare 

är bland annat Johans syster Frida Götesson, samt Emil Johansson som är IT-, personal- och 

kontorsansvarig och Tomas Svensson som är inköps-, produktions- och fabriksansvarig. 

Företaget har även en passiv delägare som heter Petra Svedberg. Frida Götesson arbetar inte 

aktivt i Götessons Industri AB. Götessons Industri AB ägs till hundra procent av Gotessons 

Innovation Group AB som är en konsultverksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 

teknik som har hand om förvaltningen av företagets organisation. I styrelsen sitter fyra av 

företagets ägare samt en extern styrelseordförande som har erfarenhet från styrelseuppdrag i 

andra företag. (Affärsdata, 2009-04-27) 

 

Till en början tillverkade Götessons Industri AB bland annat papperskorgar, hatthyllor, 

grillgaller och diskställ. Företaget tillverkade då endast produkter åt bland annat IKEA och 

Järnia. År 1993 ändrade företaget inriktning mot kontorstillbehör i och med att de började 

tillverka en egen produkt, kabeldiket. Kabeldike är en produkt som förvarar sladdar under ett 

skrivbord. Idag säljer företaget ett antal olika produkter för kontors-, konferens- och 

hotellmiljö. Götessons Industri AB har för närvarande 27 anställda och huvudkontoret är 

etablerade i Dalstorp. Företaget hade år 2008 en omsättning på 51 945 000 kronor och en 

balansomslutning på 28 016 000 kronor. 

 

I Dalstorp finns en fabrik där företaget förr tillverkade alla produkter. Idag tillverkas här dock 

bara mindre volymer och resterande produkter köps in från företag runt om i närområdet. 

Företaget har även kontor och en stadigvarande utställning i Nacka, Stockholm. Företaget har 

idag sin marknad över hela Norden samt vissa delar av Europa. Representanterna under den 

verkställande direktören ansvarar var och en för sitt distrikt. 

 

Nedan presenteras ett organisationsschema för Götessons Industri AB för att lättare kunna se 

hur verksamheten ser ut. 
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 Figur 7. Organisationsschema över Götessons Industri AB (Internt material från företaget). 

  

Götessons Industri AB är uppbyggt av fyra huvudavdelningar: inköp/produktion/fabrik, lager, 

IT/personal/kontor samt ekonomi. Som organisationsschemat visar finns det även en person 

som är Art Director och är ansvarig för mässor och foto. 

 

4.3.1 Företagsledningen  
 

Ledningsgruppen består av fem personer. Dels de tre delägarna som arbetar i företaget, Johan 

Götesson, Emil Johansson och Tomas Svensson samt företagets ekonomichef och företagets 

inköpssamordnare och ISO-ansvarig. De tre ägarna som sitter i ledningsgruppen har alla lång 

erfarenhet inom företaget. Johan Götesson och Tomas Svensson har suttit med i ledningen 

tidigare, medan övriga ledamöter har tillträtt i och med omorganisationen. Företagets 

ekonomichef har ekonomisk utbildning och tidigare erfarenhet då han jobbat i ett börsnoterat 

bolag. Förutom ekonomichefen har ingen i ledningsgruppen någon akademisk utbildning i 

ekonomi. Emil Johansson har en akademisk utbildning som civilingenjör. En av våra 

respondenter ser både för- och nackdelar i att inte alla i ledningen har ekonomisk kunskap. 

Nackdelen är att inte se grundläggande saker lika tydligt utan utbildning medan fördelen kan 

vara att kunna tänka i andra banor och se andra lösningar. Ledningen vidareutbildas efter hand 

när behov uppstår. 

 

4.3.2 Ledningens användning av den externa redovisningen 
 

Inför ledningsmötena i Götessons Industri AB finns alltid en dagordning. Eftersom det är ett 

litet företag diskuteras frågorna ofta sinsemellan medarbetarna innan sammanträdet medan de 

mer formella besluten fattas på mötet. Ledningsmöten hålls varje månad och på 

sammanträdena fattas både ekonomiska och strategiska beslut. Exempel på strategiska beslut 

är beslut om vilka marknader företaget ska inrikta sig på, hur företaget ska utöka 

verksamheten och vilka produkter som ska satsas på. Vid beslut analyserar ledningen hur de 

förutspår framtiden och vilka ekonomiska förutsättningar som finns. Ekonomiska beslut är 
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exempelvis beslut om anställning. De två senaste åren har även mycket diskussioner förts i 

ledningen om hur de ska skapa en fungerande arbetsstruktur.  

 

Förväntan på årsredovisningen när den kommer ut är inte speciellt stor. På grund av att 

företaget upprättar månadsrapporter vet ledningen redan innan vad årets resultat är och 

företaget har i stort sett inga andra externa intressenter. När årsredovisningen kommer ut går 

ledningen tillsammans igenom årsredovisningen på ett ofta extra insatt möte avsett för just det 

här. Ledningen går även igenom vissa nyckeltal för övrig personal och diskuterar året som har 

varit.  

 

Syftet med att företaget upprättar månadsrapporter är för att kunna styra och ha kontroll över 

verksamheten på ett bra sätt. Även fast Götessons Industri AB är ett litet företag går det inte 

att ha kontroll på alla processer i företaget utan ekonomiska rapporter. Genom att upprätta 

månadsrapporter kan ledningen bland annat se vilka kostnadsbesparingar som kan göras 

genom att de olika avdelningarna ibland går samman när de gör vissa saker. På så vis anser 

ledningen kunna uppnå synergieffekter, det vill säga processer som når ett bättre resultat om 

de slås samman än summan av de enskilda processerna separata. Att upprätta 

månadsrapporter och budgetar i den form som nu företaget gör är en relativt ny process i 

enlighet med omorganisationen, i och med generationsskiftet. En fördel med det nya systemet 

är enligt en av våra respondenter, att de idag upptäcker relativt snabbt om till exempel 

lönsamheten sjunker och kan då försöka sätta in åtgärder för att förbättra den. Tidigare kunde 

det ta ett halvår innan de upptäckte att företaget gått sämre. Resultatet i månadsrapporterna 

kan svänga relativt mycket från månad till månad, men även om resultatet sjunker de två 

första månaderna kan resultatet om det slås ut på sex månader ändå vara positivt. Båda våra 

respondenter anser dock att det är viktigt att analysera resultatet varje månad. 

Månadsrapporterna är förenklade och inte fullt så detaljerade som den slutgiltiga 

årsredovisningen. 

 

I månadsrapporterna presenteras bland annat månadens omsättning, kostnad sålda varor samt 

resultat före och efter avskrivningar. Även relationstal så som personalkostnad i procent av 

omsättningen och resultat i procent av omsättningen redovisas. Utvalda balansposter i 

månadsrapporten är varulager, kundfordringar, kassa/bank, utnyttjad checkkredit och 

leverantörsskulder. Resultatposterna i månadsrapporten jämförs med budget samt mot 

föregående års resultatpost. Slutligen summeras resultatposterna för året som gått hittills. På 

samma sätt som månadsresultatsposterna jämförs summan av resultatposterna mot budget och 

årets utfall hittills. (Se bilaga 4) 

 

Vid analys av månadsrapporterna analyseras jämförelsen mellan årets resultat och föregående 

års siffror och budget. Ledningen studerar även olika nyckeltal, och då framförallt 

täckningsgraden. Båda respondenterna vi intervjuat betonar täckningsgraden som ett viktigt 

nyckeltal och det är den som styr verksamheten. Årets resultat kan variera, men om 

täckningsgraden går ner måste ledningen göra någonting åt det här. Exempel på åtgärder vid 

en sjunkande täckningsgrad är minskning av inköpspriserna, alternativt en höjning av 

försäljningspriset. Ett annat alternativ är att göra en förändring i organisationen för att få upp 

täckningsgraden igen. 

 

Företagets resultat delas in i företagets olika områden, Norden, Europa, syd-, mellan- och 

norra Sverige. Ledningen analyserar varje område och varje avdelning inom företaget. De 

granskar framförallt hur mycket pengar varje avdelning förbrukar. För vissa avdelningar som 

lager kan det vara intressant att sätta antalet arbetade timmar i relation till omsättningen. På 
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andra avdelningar som marknadsavdelningen är det här sambandet inte lika meningsfullt att 

räkna ut. För en säljare på marknadsavdelningen tar det lika lång tid i arbetade timmar att ta 

emot en order för en krona som för att ta emot en order för en miljon.  

 

Vid beslut om investeringar går ledningen oftast på efterfrågan. En diskussion om en 

investering i exempelvis en maskin kan uppkomma i samband med att företaget tillverkar en 

produkt som de märker efterfrågas av marknaden. För att få ner kostnaderna för produkten 

krävs det att verksamheten investerar i en ny maskin. Företaget får då räkna på hur mycket de 

måste sälja av produkten för att inköpet av maskinen ska bli lönsamt. De analyserar då både 

hur mycket de hittills sålt av produkten och hur mycket de beräknar att sälja. Just beslut om 

investeringar av maskiner är ofta informella beslut som inte nödvändigtvis tas upp i 

ledningen. Det här beror på att företaget inte har några större maskinkostnader eftersom de 

uppskattningsvis köper in 98 till 99 procent av de produkter de säljer.  

 

Företaget upprättar inte bara månadsrapporter, utan även rapporter på veckobasis. De här är 

dock inte så detaljerade som månadsrapporterna. Rapporter på veckobasis skickas ut varje 

vecka för att informera de anställda om hur företaget ligger till jämfört med budget. De visar 

hur mycket företaget sålt för och sammanfattar om det har varit en dålig respektive bra vecka. 

På Götessons Industri AB sätts det även upp personliga mål för varje distrikt i början av året. 

Målen sätts med utgångspunkt från förgående år samt med hänsyn till vart företaget bör 

hamna det här året. De personliga målen avspeglar det totala målet och delas upp kvartalsvis. 

 

Det är ekonomichefen som upprättar alla rapporter. På ledningsmötena går han igenom hur 

han ser på företagets situation och hur olika poster ser ut. Om någon post utmärker sig 

analyserar han tillsammans med ledningen den här posten mer noga. Ekonomichefen ger även 

förslag på åtgärder samt vad ledningen bör tänka på. 

 

Om företaget skulle använda sig mer av rapporterna i den externa redovisningen i svåra tider 

så som lågkonjunktur har våra respondenter svårt att svara på. Det här eftersom den process 

de nu har, med att bland annat upprätta månadsrapporter, inte har pågått speciellt länge och att 

de inte i det nya systemet varit med om någon högkonjunktur ännu. En av våra respondenter 

tror att ledningen analyserar siffror lika mycket vare sig det är högkonjunktur eller 

lågkonjunktur. Han påpekar dock att det kan vara lätt att ta på sig extra kostnader när det går 

bra eftersom det är mer att göra då och beslut om investeringar måste tas snabbare.  Vår andra 

respondent som suttit lite längre i ledningen menar att företaget är mer kostnadsmedvetna 

idag, men att det även har att göra med den nya ledningen samt att företaget har blivit större 

och expanderat. 

 

Efter att ha arbetat ett tag i Götessons Industri AB upplever en av våra respondenter att han 

har fått en bra känsla över de saker han arbetar med och på så vis kan göra vissa 

uppskattningar utan siffror. Siffror och statistik är för det mesta bra som diskussionsunderlag, 

då företaget svart på vitt får ett konkret underlag. Dock poängterar vår respondent att riktigt så 

stelbent är företaget inte i verkligheten att det endast går att beskriva i siffror. De ekonomiska 

rapporterna är en bra hjälp när ledningen på Götessons Industri AB fattar beslut. Däremot 

understryker vår andra respondent att inte heller rapportanvändningen får övervärderas. Ibland 

måste ledningen göra det de tror på. Det går inte att ha hundra procentigt belägg för varje 

beslut för då finns risken för att ledningen inte fattar några beslut alls. Att inte våga fatta 

beslut anser respondenten är det farligaste som kan hända i ett företag. 
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4.3.3 Ledningens upplevda nytta av den externa redovisningen 
 

Ledningen på Götessons Industri AB upplever inte att kostnaden för att upprätta 

årsredovisningen är speciellt hög eftersom den framställs internt. De anser att upprättandet av 

årsredovisningen ligger på en rimlig kostnadsnivå och att den inte är en stor kostnad jämfört 

med andra kostnader som de hellre hade sett försvann. Båda de respondenter vi intervjuat är 

säkra på att årsredovisningen hade upprättats även utan lagkrav. Det här inte bara för att den 

är användbar internt. Vid en hypotetisk avreglering menar de att de företag som inte skulle 

upprätta en årsredovisning skulle uppfattas som oseriösa. De anser även att årsredovisningen 

fungerar som ett bra dokument att kunna gå tillbaka till samt som ett bevis för hur året gick. 

Det är dock månadsrapporterna som är till störst nytta i det löpande ledningsarbetet. 

 

Våra respondenter från ledningen anser att årsredovisningen speglar verksamheten ganska 

bra. De menar att upprättaren av årsredovisningen kan påverka resultatet och att det inte direkt 

går att jämföra årsredovisningens resultat från år till år. För att få en hel bild av företaget 

anser respondenterna att det krävs att läsaren av årsredovisningen granskar den djupt. Ett 

exempel på en post i årsredovisningen som bör granskas extra noga av läsaren är lagret. 

Läsaren bör ta reda på vad som egentligen ligger i lagret samt hur det är värderat. 

 

4.3.4 Användning av andra rapporter i ledningsarbetet 

 

Även Götessons Industri AB är certifierat enligt ISO 9001. Företaget är också certifierat 

enligt ISO 14001, vilket är en internationell standard för miljöledning. För att säkerhetsställa 

företagets kvalitets- och miljöarbete finns en särskild inköpssamordnare och ISO-ansvarig och 

på företagets hemsida finns både kvalitets- och miljöpolicydokument upplagda.  

 

Månadsrapporterna som upprättas av företaget stäms, sedan ett år tillbaka, av mot budget. Att 

företaget börjat upprätta budgetar beror först och främst på att de fått en ny ekonomichef och 

båda respondenterna är mycket positiva till den nya processen. De menar att den gör att de 

idag kan planera på ett helt annat sätt. Tidigare var till exempel beslut om investeringar helt 

behovsstyrt. Då köpte företaget in en ny datorutrustning först när den gamla datorutrustningen 

gick sönder.  Idag kan företaget undvika driftsavbrott genom att beräkna inventariernas 

planerade livslängd. Fördelen med det här är att företaget på förhand vet de planerade 

kostnader. Samma sak gäller bland annat marknadsföring. Genom att företaget upprättar en 

budget vet de hur mycket de kan lägga på marknadsföring. Det skapar även en 

kostnadsmedvetenhet i hela företaget där alla anställda vet vad företaget arbetar mot.  
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5 Analys 
 

I analyskapitlet har vi jämfört vår empiri med den befintliga teorin som vi har tagit upp i vårt 

teorikapitel. Vi har delat in analysen efter de rubriker vi har använt oss av i teorin för att 

skapa en ordning och ett flyt för läsaren. Rubrikerna är extern redovisning och 

redovisningens roll, tolkning och insamling av redovisningsinformation, användning av 

redovisningsinformation samt nyttan av redovisningsinformationen. Vi avslutar kapitlet med 

en kort slutsats över analysen. 

 

5.1 Extern redovisning och redovisningens roll 
 

Samtliga företag som vi har studerat upprättar varje år en årsredovisning som innehåller 

balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse och noter. De här rapporterna måste 

företagen ha med enligt årsredovisningslagen. Eftersom ingen av företagen har några direkta 

externa intressenter har de inte med någon ytterligare information då de själva inte anser sig 

behöva det. Den löpande bokföringen i samtliga företag sammanfattas i månadsrapporter. 

Utöver det här upprättar Götessons Industri AB veckorapporter och Lidhs Verktyg AB 

upprättar projektsammanställningar. Götessons Industri AB och Lidhs Verktyg AB upprättar 

även budgetar som är till hjälp för ledningen när de ska fatta beslut och analysera 

verksamheten. 

 

Vi upplevde att årsredovisningen som rapport inte används särskilt regelbundet i 

ledningsarbetet på något av företagen. Götessons Industri AB och Ray Metallfabrik AB 

poängterar däremot att det är en viktig rapport som visar hur det gått för företaget under året. 

Månadsrapporterna, som är en sammanfattning av den löpande bokföringen, har en viktig roll 

i ledningsarbetet i alla tre företagen. Tolkning och analyser av projektsammanställningen har 

en mycket betydande roll för Lidhs Verktyg AB vid bland annat beslutsfattande i ledningen. 

Månadsrapporterna samt projektsammanställningarna i Lidhs Verktyg AB är alltså de externa 

redovisningsrapporter som är mest betydelsefulla i företagsledningarnas arbete. Att inte 

årsredovisningen används regelbundet anser vi främst beror på att de är små företag som inte 

har några externa intressenter förutom långivare. 

 

Medan Ray Metallfabrik AB:s månadsrapport är mycket detaljrik består Götessons Industri 

AB:s och Lidhs Verktyg AB:s månadsrapporter av mer bearbetad data. Att de skiljer sig åt 

anser vi beror främst på hur beslutfattandet går till i företagen och attityden hos 

företagsledningen. Vi anser även att ekonomisk kunskap inom företaget påverkar hur 

omfattande bearbetade månadsrapporterna är. 

 

Ax, Johansson & Kullvén (2005) tar upp att den externa redovisningen bland annat ska 

fungera som underlag i ledningsarbetet. Det här kan vi se hos alla de tre företagen då de inte 

har några externa intressenter som använder sig av den externa redovisningen. Mellemvik 

med flera (1988) skriver i sin artikel att den externa redovisningen även ska vara underlag för 

olika intressenters beslutfattande. Det här anser vi gäller främst större företag eller företag 

vars intressenter är fler och mer betydande än för de företag som vi har studerat. 

 

Enligt Hedelin (1996) så kan framtagningen och användningen av redovisningen hjälpa 

företag att förstå och kunna förbättra sin verksamhet. Det kan vi se även hos våra tre företag. 

Lidhs Verktyg AB och Götessons Industri AB analyserar på sina ledningsmöten utfall med 

planerad budget för att därifrån skapa sig en förståelse och på så sätt se vad de kan göra 
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annorlunda och bättre i framtiden. Ray Metallfabrik AB jämför utfallet med tidigare års utfall 

för att därifrån kunna se vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. 

 

5.2 Tolkning och insamling av redovisningsinformation 
 

Enligt artikeln skriven av Marriott & Marriott (2000) är det svårt för små företag att tolka och 

ta tillvara den information som finns i redovisningen. Några av de respondenter som vi har 

intervjuat har uppgett att de inte har så stor ekonomisk kunskap och de håller till viss del med 

om att det kan vara svårt att förstå alla poster i redovisningen. De upplever dock inte att det 

här är något problem eftersom det antingen i eller utanför företaget, i samtliga företag, har 

funnits personer med ekonomisk kunskap som kan svara på frågor angående redovisningen. 

Ray Metallfabrik AB har inte så stor ekonomisk kunskap inom företaget, utan när det 

uppkommer problem som har med redovisningen att göra tar de hjälp av sin revisor. 

Götessons Industri AB har däremot en utbildad och erfaren ekonom som ekonomichef. Han 

tolkar och sammanställer de ekonomiska rapporterna. Bara för att ett företag är litet sett till 

storleken behöver det alltså inte betyda att de inte kan tolka informationen som finns i den 

externa redovisningen utan det handlar om vad företaget väljer att investera i, intern kunskap 

eller extern kunskap. 

 

Pleitner (1989) beskriver hur företag går tillväga när de fattar beslut bland annat utifrån olika 

siffror. Den såkallade beslutsprocessen börjar med data som sedan sammanställs till 

information. I Götessons Industri AB omvandlas data till information av ekonomichefen på 

företaget. Hos Ray Metallfabrik AB är det den ekonomiansvarige och revisorn som tolkar 

ekonomisk data till information. I Lidhs Verktyg AB sköts den här uppgiften av den 

verkställande direktören och den ekonomiansvarige tillsammans. Informationen som har 

sammanställts utgår sedan ledningen i Lidhs Verktyg AB och i Götessons Industri AB ifrån 

när de ska fatta beslut inför framtiden. I Ray Metallfabrik AB är det vanligtvis den 

ekonomiansvarige som överlämnar informationen till den verkställande direktören som sedan 

på egen hand fattar beslut i företaget. Den verkställande direktören förmedlar sedan de beslut 

han fattar vidare ner i företaget så att de anställda kan implementera det i verksamheten. 

Ledningsgrupperna i Lidhs Verktyg AB och Götessons Industri AB består som vi nämnt i 

empirin av representanter från olika avdelningar på företaget. Det här leder till att de olika 

avdelningscheferna som sitter med i ledningen har som uppgift att implementera besluten 

vidare ner till de övriga anställda.  

 

Utfall analyseras i Lidhs Verktyg AB och Götessons Industri AB av ledningsgruppen på 

respektive företag. De jämförs också med uppställd prognos och budget. Det här bland annat 

för att kunna veta hur de i framtiden kan vinna framgång och bli bättre. Hos Ray Metallfabrik 

AB analyseras utfallet av den verkställande direktören som tar hjälp av den ekonomiansvarige 

på företaget. Då utgår de som vi nämnt tidigare ifrån föregående års rapporter och den 

upplevda känslan av resultat. 

 

De fyra faktorerna: individens egenskaper, verksamhetens och ledningens situation, sociala 

kontakter samt kontroll- och styrsystem som Bergström & Lumsden (1993) beskriver har vi 

inte kunnat gå in på så djupt i varje företag. Orsaken är vår tidsbrist och att vi inte har kunnat 

jobba så nära företaget under en längre tid vilket krävs för att kunna analysera de här 

faktorerna. Vi har dock reflekterat över faktorerna genom arbetets gång och kan därmed göra 

en enklare analys av dem.  
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Enligt Bergström & Lumsden (1993) beror skillnader i företags sätt att samla in och bearbeta 

redovisningsinformation på företagsledningens utbildning och tidigare erfarenhet. Eftersom vi 

endast studerat tre stycken företag kan vi varken bekräfta eller förkasta den här teorin. Vad 

individen har för egenskaper upplever vi ha varierat mycket mellan dem vi har intervjuat. 

Tidigare erfarenheter i företaget har varit en central punkt hos alla våra respondenter. När Ray 

Metallfabrik AB tolkar de externa redovisningsrapporterna och utifrån dem fattar beslut går 

den verkställande direktören mer på känsla än siffror. Medan hos ledningsgruppen i 

Götessons Industri AB spelar siffror och fakta större roll. Den här skillnaden anser vi beror på 

att de har olika mycket kunskap om ekonomi inom företaget. 

 

En intressant sak som våra respondenter i Götessons Industri AB säger är att siffror och 

statistik är bra som diskussionsunderlag, men att verksamheten inte är så stelbent i 

verkligheten så att den endast går att beskriva i siffror. De poängterar att rapportanvändningen 

inte får övervärderas och att det är viktigt att ledningen ibland chansar och göra vad de tror 

på. Vi kan liksom Boland & Pondy (1983) se att det finns både en rationell och ickerationell 

del av redovisningen. Ledningen i företagen bygger inte bara sina beslut utifrån siffror utan 

det är även viktigt att lita på sin känsla och sina erfarenheter. Vi anser att siffror är ett bra 

beslutsunderlag, men vi har förstått att bara förlita sig på siffror är inget som någon av våra 

respondenter gör. 

 

När kompetens inom redovisning och ekonomi finns inom ett företag anser vi att det är logiskt 

att företaget tar tillvara på den kunskapen. Vi menar att de här företagen i en högre grad än 

företag utan ekonomisk kompetensen går in djupare och analyserar rapporterna mer detaljrikt. 

Vi anser vidare att högre kunskap leder till att de som tolkar och upprättar de externa 

redovisningsrapporterna får ut mer av dem än om de hade haft en lägre kunskap. Det här för 

att de lättare kan förstå vad som ligger bakom siffrorna och hur allt hänger ihop. Det är endast 

i Götessons Industri AB vi i vår studie finner erfarenhet och akademisk kunskap i ekonomi. 

Götessons Industri AB är även det företag där den externa redovisningen används i störst 

omfattning. Här upprättas inte bara årsredovisningen på grund av att det är ett lagkrav utan på 

grund av att det finns ett intresse för användning inom företaget och att det anser att de har 

nytta av den. Hög kunskap inom redovisning kan också nås genom lång erfarenhet om 

företaget väljer att investera i att utbilda personal. Bergström & Lumsden (1993) skriver att 

lång erfarenhet kan vara det samma som hög utbildning. Samtliga respondenter har lång 

erfarenhet i företagen och stor teknisk kunskap inom sitt område. Dock skiljer sig den 

ekonomiska kunskapen och användningen av den externa redovisningen företagen emellan. 

 

Bergström & Lumsden (1993) skriver att om ekonomiska rapporter tolkas av en som har en 

låg utbildning då behöver den eller de ofta hjälp utifrån, alltså personliga kontakter väger då 

ofta tungt. Det här kan vi se i Ray Metallfabrik AB då revisorn är ett viktigt redskap för dem 

när de ska tolka och upprätta sina externa redovisningsrapporter. Det finns ingen på företaget 

som har någon ekonomisk utbildning och för att då kunna förstå sig på siffrorna är personliga 

kontakter ett måste. Bergström & Lumsden (1993) tar även upp att om de som tolkar och 

upprättar de ekonomiska rapporterna har en hög utbildning då är ofta de finansiella 

rapporterna den centrala utgångspunkten när beslut fattas. Det här kan vi se hos Götessons 

Industri AB, där det finns hög utbildning inom ekonomi och när de externa 

redovisningsrapporterna ska tolkas och beslut ska fattas är de finansiella rapporterna 

tillräckliga som underlag. 

 

Enligt Mellemvik med flera (1988) analyseras och tolkas redovisningsinformationen olika 

beroende på vilken situation och vilken tid företaget är verksamt under. Vi kan se att de tre 
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företagen som vi har analyserat använder de externa redovisningsrapporterna på ett annat sätt 

vid till exempel en lågkonjunktur. Lidhs Verktyg AB och Ray Metallfabrik AB menar på att 

de under sådana tider går djupare in i de externa redovisningsrapporterna och att de är extra 

noga med att ha koll på kostnaderna samt företagets likviditet. Thorén (1995) tar i sin studie 

upp att för att tolkningen och användningen av informationen i redovisningen ska bli så bra 

som möjligt är det viktigt att den sociala miljön och samarbetet inom företaget är och fungerar 

bra. Hos Lidhs Verktyg AB upplever vi att det är ett bra samarbete i ledningsgruppen där alla 

ledamöter kommer med sina åsikter och att de sedan diskuterar sig fram till en optimal 

lösning för företaget. Alla tre företagen använder sig av sociala kontakter både inom och 

utanför företaget. Revisorn är den viktigaste externa kontakten för dem, då speciellt för Ray 

Metallfabrik AB. Vid tolkandet av de externa redovisningsrapporterna i Götessons Industri 

AB är kontakten med deras egen ekonomichef viktig. Vi upplever att de i alla företag finns en 

öppenhet, där det inte är några problem att fråga och hjälpa varandra. 

 

5.3 Användning av redovisningsinformation 
 

Samtliga företag uppger att de använder sig av den externa redovisningen i sitt ledningsarbete. 

Som vi nämnt tidigare använder de sig generellt inte så mycket av den slutliga 

årsredovisningen, utan använder sig främst av månadsrapporter. Hur omfattande 

rapportanvändningen är upplever vi skiljer sig mellan företagen vi studerat. Även till vad 

rapporterna används till skiljer sig något mellan verksamheterna.  

 

Förutom månadsrapporter upprättar som vi nämnt tidigare Lidhs Verktyg AB rapporter där 

varje projekt sammanställs. Även de har vi valt att inkludera i vår definition av den externa 

redovisningen eftersom de liksom månadsrapporterna fungerar som underlag till den slutliga 

årsredovisningen. Projektsammanställningarna använder företaget då de jämför kalkylerat 

underlag mot verkligt utfall. Sammanställningarna av projekten används också som underlag 

när företaget tar emot en liknande order.  Månadsrapporterna upprättas på Lidhs Verktyg AB i 

syfte att kunna se vad som har varit bra eller dåligt samt om någon intäkts- eller kostnadspost 

utmärkt sig speciellt. Månadsrapporterna jämförs framförallt med budget, men även med 

tidigare års rapporter. Till viss del används rapporterna även när ledningen ska fatta beslut om 

investeringar samt när ledningen diskuterar framtida beslut så som alternativa 

tillvägagångssätt och utvecklingsmöjligheter. Av Thoréns (1995) fem grupper som 

redovisningsinformation kan användas till, och som presenteras i teorikapitlet, har vi kommit 

fram till att Lidhs Verktyg AB använder sig av minst två. Enligt det vi har fått ut av 

intervjuerna och ledningsmötet på företaget använder sig Lidhs Verktyg AB av den externa 

redovisningen vid beslutsfattande och lärande. 

 

På Ray Metallfabrik AB används de externa redovisningsrapporterna främst när ledningen ska 

fatta beslut om nyanställning eller produktutveckling. Företaget upprättar ingen budget, utan 

ledningen jämför årets utfall mot förgående års siffror. Av Thoréns (1995) fem grupper av 

redovisningsinformationsanvändning uppger Ray Metallfabrik AB att de använder de externa 

redovisningsrapporterna till viss del vid beslutsfattande. Eftersom företaget aldrig gör en 

investering utan att de har kontanta medel kontrollerar de främst om det finns pengar i kassan 

och beslut fattas utefter behov. Besluten fattas som sagt vanligtvis av den verkställande 

direktören. Delvis använder de även månadsrapporterna till lärande i verksamheten då de 

jämför dem mot förgående års resultat. Våra respondenter uppger även att de använder sig av 

den externa redovisningen vid styrning. I upprättandet av årsredovisningen köper Ray 

Metallfabrik AB in den tjänsten. 

 



 42 

Våra respondenter i Götessons Industri AB uppger att syftet med att upprätta månadsrapporter 

är för att kunna styra och ha kontroll över verksamheten. De anger till skillnad från övriga 

företag att årsredovisningen även har en betydelsefull roll när det gäller allmänhetens syn på 

företaget. När ledningen analyserar månadsrapporterna jämför de dem mot föregående års 

siffror samt mot budget. Eftersom företaget inte har några större maskinkostnader blir inte 

månadsrapporterna avgörande i just beslut om investeringar. Vid strategiska beslut så som 

vilka marknader och produkter företaget ska satsa på är rapporterna mer avgörande. För att 

kunna mäta ansvaret sätts personliga mål upp för varje distrikt i början av året. 

Rapportanvändningen i Götessons Industri AB omfattar fyra av de fem grupper Thorén 

redogör för, nämligen ansvarsmätning, beslutsfattande, lärande samt meningsskapande. Till 

de fyra användningsområdena lägger vi till kontroll och styrning. I Götessons Industri AB 

sköts såväl den löpande bokföringen som upprättande av budget, månadsrapporter och den 

slutgiltiga årsredovisningen av ekonomichefen på företaget. Ekonomichefen har akademisk 

utbildning i ekonomi samt erfarenhet från att ha arbetat i ett stort börsnoterat företag.  

 

I Götessons Industri AB är rapportanvändningen mer omfattande än i övriga studerade 

företag. Där används rapporterna kontinuerligt i ledningsarbetet i motsats till i Ray 

Metallfabrik AB där rapporterna inte alls används lika frekvent. Enligt Smith (2006) kan 

användningen av företagets årsredovisning bero på ledningens beteende, intresse och 

bakgrund. Hur omfattande ett företags redovisning är varierar enligt Bergström & Lumsden 

(1993) från företag till företag. Vi anser att ett företags användning av den externa 

redovisningen absolut kan ha en koppling till vilken bakgrund, vilket intresse och beteende 

som finns i ledning. Återigen kan vi utifrån de fåtal fall vi studerat inte dra några allmänna 

slutsatser, men de fall vi studerat tyder på att framför allt ekonomisk kunskap och intresse för 

ekonomiska rapporter har varit avgörande för hur de studerade företagen använder sig av den 

externa redovisningen.  

 

Vi menar att det förhållande som föreligger i Ray Metallfabrik AB och som även beskrivs av 

Thorén (1995) där ägarna är samma personer som de som sitter i ledningen kan ha en 

betydelse för hur företaget använder sig av de ekonomiska rapporterna. I ledningarna i Lidhs 

Verktyg AB och i Götessons Industri AB sitter både ägarna och externa personer med i 

företagsledningarna. I de här företagen fattas medvetna beslut utifrån tankar och information i 

finansiella rapporter. Vi kan i likhet med Jungs modell (1971) se att de sorterar in 

informationen i grupper som bäst passar till deras beslutfattande. Det här genom bland annat 

välbearbetade månadsrapporter som ökar tillförlitligheten i beslutsfattandet. 

 

Redovisningen har även en kommunikativ roll och i företag där ägaren även är den som fattar 

de flesta besluten anser vi att mycket information finns hos denna person. Det här anser vi är 

en anledning till att Ray Metallfabrik AB inte använder sig så mycket av finansiella rapporter 

vid beslutsfattande då den verkställande direktören/majoritetsägaren fattar de flesta besluten 

på egen hand. Så länge som verksamheten är någorlunda överblickbar menar vi att behovet av 

externa redovisningsrapporter blir mindre. Som vi nämnt i empirin är den verkställande 

direktören ansvarig för fyra av de sex olika avdelningarna i företaget. Det här anser vi gör att 

han har en bra översikt och kontroll över vad som sker i företaget. Vi uppfattar därför att han 

bygger sina beslut mer utifrån den känsla och den erfarenhet han har än ekonomiska 

rapporter. Enligt Jungs modell (1971) anser vi att den verkställande direktören på Ray 

Metallfabrik AB tillhör den grupp invidiver som fattar beslut genom känsla och intuition. Vi 

upplever även att han inte behöver styrka eller förklara sitt ställningstagande i ett 

underliggande dokument. Vi anser det här eftersom det är den verkställande direktören som 

tar de huvudsakliga besluten i företaget. 
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Huruvida användningen av rapporter leder till kostnadsbesparingar, lönsamma 

rationaliseringar eller säkrare beslutfattande ligger utanför ämnet för den här uppsatsen. Vi 

nöjer oss därför med att konstatera att rapportanvändningen i de tre studerade företagen 

väsentligt skiljer sig åt. Samt att vi lite kort analyserar vilka faktorer som kan tänkas påverka 

ett litet företags användning av de externa redovisningsrapporterna. 

 

5.4 Nyttan av redovisningsinformation 
 

Att ha nytta av årsredovisningen definierar Lönnqvist (2006) som att den ska kunna hjälpa 

intressenter att fatta beslut om företaget. De tre företagen vi studerat uppger att de i stort sätt 

inte har några externa intressenter. Nyttan med årsredovisningen och övrig extern redovisning 

blir därför att kunna fatta beslut gällande företaget internt. Precis som alla andra ekonomiska 

aktiviteter i företaget har framställningen av årsredovisningen och övriga externa 

redovisningsrapporter, så som månadsrapporter, en kostnads- och en intäktssida. För att 

redovisningsinformationen ska upplevas ha ett värde för företaget krävs det alltså att den 

upplevda nyttan av en bättre beslutsprocess genom redovisningen överstiger kostnaden för att 

upprätta den.   

 

Ray Metallfabrik AB som köper in tjänsten för att upprätta en årsredovisning upplever att 

kostnaden för årsredovisningen är dyr. På Ray Metallfabrik AB skulle företaget ändå vid en 

hypotetisk avreglering upprätta årsredovisning, eftersom de anser att den är ett viktigt redskap 

för styrning av verksamheten. Även Lidhs Verktyg AB upplever att det är både dyrt och 

tidskrävande att upprätta en årsredovisning. Det här främst för att de inte använder sig av den 

i sin verksamhet och att de inte har några externa intressenter. På Lidhs Verktyg AB är våra 

respondenter tveksamma till om de hade upprättat en årsredovisning vid en avreglering på 

grund av den höga kostnaden. De tycker att de har mer användning av månadsrapporterna och 

projektsammanställningarna än den färdiga årsredovisningen. Götessons Industri AB tycker 

däremot inte att kostnaden för att upprätta en årsredovisning är speciellt hög. Det här främst 

eftersom den upprättas helt och hållet internt. Våra respondenter ur ledningen i Götessons 

Industri AB anger att de vid avsaknad av lagkrav skulle upprätta årsredovisningen, inte bara 

av anledningen att den är användbar internt. De anser nämligen att de företag som väljer att 

inte upprätta en årsredovisning vid en hypotetisk avreglering skulle ses som oseriösa. 

 

Anledningen till att våra respondenter ser olika på nyttan med årsredovisningen anser vi först 

och främst beror på om företaget upprättar den själva eller inte. För ett företag som köper in 

hela tjänsten eller delar av tjänsten externt blir det här givetvis en stor kostnad. För att Ray 

Metallfabrik AB ska kunna dra ner på den här kostnaden behövs mer kunskap inom företaget 

så att de själva kan upprätta sin årsredovisning fullt ut. Vi menar även att upplevd nytta med 

redovisningen beror på ledningens attityd till och kunskap om redovisning. Med större 

kunskap går det snabbare att upprätta de ekonomiska rapporterna samtidigt som det blir lättare 

att se vilken nytta som rapporterna ger. På Götessons Industri AB upplever vi att attityden och 

intresset för att upprätta de externa redovisningsrapporterna är positiv. Det är även de som vi 

anser upplever ha störst nytta av rapporterna av våra studerade företag. 

 

I Bergstöm & Lumsdens studie (1993) svarar en majoritet av de undersökta företagen att de 

har stor eller mycket stor nytta av redovisningsrapporter. De anger även att det är 

resultaträkningen som är den rapport som är viktigast för dem samt att redovisningen ger en 

tillfredställande mängd information. När vi frågar våra respondenter vad de först analyserar i 

årsredovisningen svarar samtliga att det är resultatet och därmed resultaträkningen. Hur de 

sedan använder sig av de olika rapporterna ser olika ut i de olika företagen. Samtliga företag 
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uppger även att de har nytta av rapporterna, i alla fall då det gäller månadsrapporterna. Lidhs 

Verktyg AB anser inte att nyttan överstiger kostnaden för att upprätta årsredovisningen. Ingen 

av de tre företagen upplever att de saknar något i de externa redovisningsrapporterna. 

 

5.5 Sammanfattning av analysen 
 

Enligt Marriott & Marriott (2000) har små företag begränsad ekonomisk kunskap, men i våra 

tre undersökta företag kan vi inte se det här sammanhanget. Vi är dock medvetna om att vi 

inte kan dra några slutsatser om hur det generellt ser ut på små företag, men vi har förstått att 

bara för att ett företag är litet sett till storleken behöver det inte betyda att de inte har någon 

kunskap inom redovisning. Götessons Industri AB är ett litet företag som har akademisk 

kunskap inom ekonomi. Medan Ray Metallfabrik AB som också är ett litet företag inte har 

någon akademisk ekonomisk kunskap alls. 

 

Våra studerade företag är tre helt olika företag. Både när det gäller hur beslut fattas i företaget 

och företagets attityd till externa redovisningsrapporter men även hur de använder sig av 

rapporterna. Skillnaden har hjälpt oss att förstå att det är svårt att dra några generella 

slutsatser om hur det är på små företag och även att det som Riahi-Belkaoui (2004) nämner är 

svårt med en enhetlig teori inom redovisning och användning av redovisningsrapporter. 
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6 Slutsats 
 

I slutsatsen presenterar vi svaren på våra ursprungliga forskningsfrågor. Vi diskuterar även 

begreppen trovärdighet, relevans och poängrikedom. 

 

6.1 Svaren på forskningsfrågorna 
 

Vårt syfte med den här studien har varit att studera tre företagsledningars användning och 

upplevda nytta med den externa redovisningen. De utvalda företagen har sina verksamheter i 

varandras närområden en bit utanför Borås. Samtliga företag är från början 

tillverkningsföretag samt familjeföretag. De är även liknande till storleken då det gäller 

omsättning och antalet anställda. Det som vi tycker är mest intressant med den här studien är 

att de tre företagens ledningar väsentligen skiljer sig åt när det gäller användning av externa 

redovisningsrapporter. Vad företagsledningar använder den externa redovisningen till i 

ledningsarbetet var också vår första forskningsfråga. 

 

 Vad använder företagsledningen i små företag den externa 

redovisningsinformationen till i sitt ledningsarbete? 

 

Hur omfattande användningen av externa redovisningsrapporter skiljer sig väsentligt åt 

mellan de tre studerade företagens ledningar. Även till vad rapporterna används varierar sig 

mellan verksamheterna. 

 

Samtliga respondenter uppger att de regelbundet använder sig av månadsrapporter i sitt 

ledningsarbete. Månadsrapporterna används bland annat som grund och/eller redskap för 

beslutsfattande i ledningarna, men framför allt används månadsrapporterna som redskap för 

att jämföra månadens och årets hittills uppnådda resultat mot budget och/eller förgående års 

resultat. Genom att företagsledningarna använder sig av redovisningsinformation vid 

återkoppling bidrar rapportanvändningen till lärande i organisationen. 

 

Som vi tidigare nämnt är användningen av den externa redovisningen i Götessons Industri AB 

något mer omfattande än i de två andra företagen. Ledningen i Götessons Industri AB 

använder inte bara de externa redovisningsrapporterna för lärande och beslutsfattande, utan 

den används även vid ansvarsmätning, meningsskapande samt vid kontroll och styrning. 

Rapportanvändning för ansvarsmätning innebär i Götessons Industri AB att personliga mål 

sätts upp för varje distrikt i början av året. Att redovisningen har en meningsskapande roll 

innebär att årsredovisningen upprättas bland annat för att det har en betydelsefull roll när det 

gäller allmänhetens syn på företaget. 

 

 Hur stor nytta upplever företagsledningen i små företag att de har av de externa 

redovisningsrapporterna? 

 

Den externa redovisningen består av dels årsredovisningen och dels den löpande bokföringen. 

I samtliga företag sammanfattas som sagt den löpande bokföringen i månadsrapporter, vilka 

vi har valt ska ingå i vår definition av externa redovisningsrapporter. Alla tre företagen uppger 

att just månadsrapporterna är till stor nytta när det gäller att följa upp verksamheten samt fatta 

beslut.  
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För att redovisningsinformationen ska upplevas ha ett värde för företaget krävs det att den 

upplevda nyttan av en bättre beslutsprocess genom redovisningen överstiger kostnaden för att 

upprätta den. På Lidhs Verktyg AB upplever våra respondenter från ledningen att kostnaden 

för att upprätta årsredovisningen överstiger den nytta företaget har av den. Däremot upplever 

de att de har stor nytta av de månadsrapporter och de projektsammanställningar som företaget 

upprättar. 

 

Respondenterna i Ray Metallfabrik AB talar om att de själva inte upprättar den slutliga 

årsredovisningen och att den kostnaden därför blir stor. Företaget skulle trots den stora 

kostnaden ändå upprätta årsredovisningen, även om det saknades lagkrav då de anser att det är 

en viktig rapport för styrning av verksamheten. Även månadsrapporterna är viktiga rapporter 

för Ray Metallfabrik AB. De är främst till nytta för den verkställande direktören då han med 

hjälp av dem kan skapa sig en överblick över företaget varje månad. 

 

På Götessons Industri AB tycker de respondenter vi intervjuat från ledningen inte att 

kostnaden för att upprätta årsredovisningen är speciellt hög och de upplever att nyttan 

överstiger kostnaden för årsredovisningen. Det här främst på grund av att företagets 

ekonomichef är väldigt kunnig inom ekonomi och på ett smidigt sätt upprättar den. 

Månadsrapporterna analyseras noga av ledningen i företaget och det är de rapporterna som är 

till störst nytta för Götessons Industri AB i den löpande verksamheten. 

 

o Vilka faktorer påverkar företagets upplevda värde av informationen i den 

externa redovisningen? 

 

Svaret på den här frågan kan inte ges med hundra procents säkerhet. Vi har genom våra 

intervjuer dock fått ett bra underlag för att kunna analysera och göra antaganden om vad som 

skulle kunna påverka företagens upplevda värde av den externa redovisningen. 

 

Vi anser att anledningen till att våra respondenter värdesätter den externa 

redovisningsinformationen olika först och främst beror på graden av kunskap inom 

redovisning. För Ray Metallfabrik AB blir det givetvis en extra stor kostnad eftersom 

begränsad kunskap finns inom redovisning och att de därför köper in tjänsten att upprätta 

årsredovisningen. Med större kunskap anser vi att det blir lättare att se vilken nytta som 

rapporterna ger. 

 

Vi menar också att den upplevda nyttan med den externa redovisningen beror på 

företagsledningens attityd och intresse för siffror och redovisning. På Götessons Industri AB 

upplever vi att attityden och intresset för att upprätta de externa redovisningsrapporterna är 

positiv. Det är även de som vi anser upplever ha störst nytta av rapporterna av våra studerade 

företag. Om ett företag har mer kunskap inom redovisning och ekonomi anser vi även att 

attityden och intresset blir mer positivt till de externa redovisningsrapporterna. 

 

Vi har konstaterat utifrån de företag som vi har studerat att företagsledningars användning och 

nytta av de externa redovisningsrapporterna inte beror på företagens storlek. Det här eftersom 

det skiljer sig väsentligt åt bland de tre företag som vi har studerat trots liknande storlek. Vi 

anser dock att ett större företag som har fler intressenter hade haft en större nytta av 

årsredovisningen främst ur ett meningsskapande perspektiv. 
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6.2 Trovärdighet  
 

Begreppet trovärdighet har vi kopplat till vårt metodval och genomförandet av den här 

studien. För att öka trovärdigheten har vi varit noga i vårt val av metoder och för att läsaren av 

rapporten ska förstå hur studien är gjord har vi försökt att vara så exakta som möjligt då vi 

beskrivit hur vi gått tillväga och vilka val vi har gjort under studiens gång.  

 

För att rapporten ska vara trovärdig anser vi att en hög reliabilitet, tillförlitlighet, och validitet, 

giltighet, bör styrkas. I rapportens metodkapitel beskrivs hur vi har gått till väga för att 

försöka nå en så hög reliabilitet och validitet som möjligt. För det första har vi genom att se 

till att frågorna vi ställer är enkla, tydliga och inte ledande stärkt studiens validitet. När vi 

tidigare diskuterat den externa validiteten har vi gjort det genom att resonera kring huruvida 

vårt resultat går att överföra till andra företag som är i en liknande situation som de företag vi 

har undersökt. Eftersom studiens resultat visar att, trots att vi försökt välja tre relativt lika 

företag vad gäller storlek och bransch, användningen av den externa redovisningen 

väsentligen skiljer sig mellan studerade företag anser vi inte att det går att göra någon 

övergripande generalisering. För att en liknande studie ska kunna överföras till företag i en 

liknande situation anser vi att fler företag måste inkluderas. 

 

Reliabilitet innebär som vi tidigare nämnt att forskaren gör en bedömning av i vilken grad 

resultatet från en studie blir detsamma om studien skulle genomföras på nytt. För att öka 

reliabiliteten i vår studie har vi som vi skrivit ovan försökt vara så exakta som möjligt i vår 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Att samma analyser kommer att göras om exakt samma 

studie genomför igen är givetvis svårt att säga och vi är medvetna om att våra analyser till viss 

del kan ha styrts av vår syn på extern redovisning. Vi har dock varit noga med att inte lägga in 

egna värderingar i vårt empiriska material. Det färdigställda materialet i empirin har även 

lästs igenom av respektive respondent. Vi anser därför att den sammanställda empirin är 

trovärdig i den meningen att den avspeglar våra respondenters syn på hur den externa 

redovisningen används i deras företagsledning. Vi är medvetna om att de data vi har samlat in 

genom intervjuerna är respondenternas bild av verkligheten och att den inte ovillkorligt får 

likställas med absolut sanning. Det här har vi tidigt i uppsatsen klargjort för läsaren under 

rubriken ”Kritiskt förhållningssätt”. För att uppsatsens trovärdighet ska bli så stark som 

möjligt har vi hela tiden haft som avsikt att komma företagen så nära som möjligt.  

 

Vi är av den åsikten att redovisning bör undersökas i praktiken, det vill säga i det dagliga 

arbetet hos ett företag samt under en längre tidshorisont. Som vi tidigare nämnt har på grund 

av den begränsade tidsperioden inte haft möjlighet att följa ett företag under någon längre 

period. Däremot har vi försökt komma företagen så nära som möjligt och vi har inte nöjt oss 

med en intervju på varje företag, utan vi har utfört två intervjuer ur varje ledning. I ett av 

företagen, Lidhs Verktyg AB, har vi haft möjlighet att delta på ett ledningsmöte. Det här anser 

vi stärker trovärdigheten i resultatet av Lidhs Verktyg AB:s användning av den externa 

redovisningen i ledningsarbetet. Det här eftersom vi då får en bild av hur företagsledningen 

verkligen använder sig av de externa rapporterna. Risken med att endast genomföra intervjuer 

är att den bild respondenten ger om företaget blir något förskönad. Vår uppfattning vid 

medverkan på ett av Lidhs Verktyg AB:s ledningsmöten var dock att den bild vi fått genom 

intervjuerna stämde bra överens med det vi observerade under mötet. Vi har även för att 

stärka vår trovärdighet studerat företagets årsredovisning och månadsrapporter för att få en 

egen bild av dem. 
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6.3 Relevans och poängrikedom 
 

Burchell (1980) menar att det finns ett gap mellan den roll och de funktioner redovisningen 

sägs ha enligt teorin och vilken funktion redovisningen har i praktiken. Han konstaterar även 

att många av de praktiska krav som ställs på redovisningen har sitt ursprung långt ifrån 

praktiken. Det här skapade oss ett intresse för att gå ut i företag och få en bild av hur de i 

själva verket använder sig av informationen som finns i de olika redovisningsrapporterna. 

 

Burchell (1980) menar att förändringar i den praktiska redovisningen hänger samman med 

förändringar i organisationer och i samhället. Han anser även att redovisningskunskapen blir 

allt mer abstrakt och komplicerad. Många småföretagare menar Pleitner (1989) saknar 

ekonomisk kunskap och kunskap i hur en affärsverksamhet drivs. Det här anser vi blir ett allt 

större problem i och med att redovisningen blir allt mer komplicerad. De flesta 

företagsledarna är enligt Pleitner (1989) i första hand tekniker. Företagsledarens attityd och 

kunskap inom informationsinhämtning och redovisning blir därför avgörande i små företag.  

 

På grund av stora skillnader mellan individer samt svårigheten att generalisera den mentala 

inställningen hos företagsledare i små företag menar Pleitner (1989) att det inte finns någon 

standardiserad information som är användbar i alla företag. Det finns ett stort antal 

forskningsansatser om användningen av redovisningsinformation, dock menar Riahi-Belkaoui  

att det saknas en enhetlig teori inom området. Det här skapade ett intresse hos oss att beskriva 

hur det ser ut i praktiken i små företag. Tanken med vår studie är inte att skapa någon allmänt 

accepterad teori inom redovisningsanvändning i små företag, utan att den ska vara ett bidrag 

till vidare forskning inom området.  

 

Ovanstående tre huvudproblem: att det finns ett gap mellan teori och praktik, att kunskap om 

redovisning i små företag varierar samt att det inte finns någon allomfattande teori inom 

redovisning styrker relevansen för den här uppsatsen och gör den aktuell. Vi anser att mer 

forskning bör bedrivas inom redovisning i praktiken.  

 

I den undervisning som hittills bedrivits under vår utbildning har vi tagit del av olika 

hypoteser som bland annat berör hur företagsledningen använder och påverkas av 

informationen i den externa redovisningen. Med hjälp av den här uppsatsen skulle vi vilja veta 

om de här hypoteserna kan speglas av i verkligheten. Vi anser att tidigare undervisning 

framförallt har lagt fokus på hur det ser ut i större aktiebolag och att de flesta lagar och 

rekommendationer riktar sig till just de större bolagen. Vi anser därför att mer fokus bör riktas 

mot små företag och problematiken för företagsledare att hantera och dra nytta av 

redovisningsinformation. Vår avsikt är att den här studien ska ligga till grund för fortsatt 

forskning inom små företags användning av redovisning. Vi hoppas även att våra tre 

studerade företag ska ha användning för den här uppsatsen när det gäller att analysera 

företagets användning av externa redovisningsrapporter. 

 

Våra huvudsakliga forskningsfrågor var till vad ledningar i små företag använder sig 

redovisningsinformation samt vilken nytta de upplever att de har av informationen i den 

externa redovisningen. Vi anser att vårt syfte är rimligt med tanke på den begränsade 

tidsramen. Vi anser även att syftet är relevant för studiens område samt att de teorier och 

metoder vi har valt att använda oss av är relevanta för studien. Givetvis går inga generella 

slutsatser att dra utifrån det resultatet vi har fått fram, eftersom studien endast utförts på ett 

väldigt begränsat antal företag. Vi är dock nöjda med resultatet och den slutsats vi dragit om 

att användningen av den externa redovisningen i vår studie skiljer sig från företag till företag. 
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Vi har även dragit slutsatsen att företagen inte bara bygger sina beslut på siffror utan även 

utgår ifrån upplevd känsla, erfarenhet och intuition. De slutsatser vi dragit har gett oss 

tillfredställande svar på våra ursprungliga forskningsfrågor. Vi anser att vår studie bidrar till 

en ökad förståelse för hur ledningar i små företag tar till vara på informationen i den externa 

redovisningen. Vi har kommit fram till att användningen och tolkningen av den externa 

redovisningen i små företag inte bara påverkas av rationella faktorer utan även ickerationella 

så som ledningens erfarenhet och känsla. Vi anser även att vårt resultat kan användas som ett 

underlag för vidare forskning. 

 



 50 

7 Avslutande diskussion 
 

I det här kapitlet har vi diskuterat vad vårt kunskapsbidrag har varit. Vi har även resonerat 

kring hur resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade lagt till mer empiri eller om vi 

hade haft mer tid. Sedan har vi presenterat våra konkreta förslag till hur de företag vi har 

intervjuat kan dra nytta av vår studie. Som avslutningsvis har vi lagt fram förslag för vidare 

forskning. 

 

7.1 Kunskapsbidrag och teoretiska följder 
 

Som vi nämnt tidigare så har vi förstått att det är svårt att hitta en enhetlig teori inom 

redovisning och även att det är svårt att dra några generella slutsatser om hur små företag 

använder sig av den externa redovisningen. Det här på grund av att det skiljer sig så mycket 

företagen emellan. Trots att storleken och omsättningen nästan är den samma så skiljer sig 

användningen, omfattningen och upprättandet av de externa redovisningsrapporterna ändå åt 

markant. Vi har ändå förstått genom vår studie att företagsledningar på små företag använder 

sig av externa redovisningsrapporter och då inte bara av årsredovisningen utan främst av 

sammanfattningar av den löpande bokföringen under året. Som vi nämnt tidigare upprättar 

alla de tre företag som vi har studerat månadsrapporter varje månad. De här rapporterna ligger 

på ett eller annat sett till grund för beslutsfattandet i ledningen eller för den som fattar 

besluten på företagen. Att ha bland annat redovisningsinformation som underlag har vi förstått 

är vanligt bland företagsledningar i små företag. Vi har dock förstått att ledningar i små 

företag fattar sina beslut utifrån något mer än bara siffror. Vi har sett att en minst lika viktig 

faktor när besluts fattas är hur individerna i ledningen tar emot och bearbetar information. 

Vårt främsta bidrag till vidare forskning är att användningen och bearbetning av den externa 

redovisningen samt beslutfattande skiljer sig väsentligt åt mellan små företag. Det här har vi 

sett dels beror på organisationernas uppbyggnad och ledningens sätt att styra verksamheten. 

Det beror också på att individerna i företagsledningen har olika utbildning, erfarenhet och 

attityd till den externa redovisningen.  

 

Genom vår studie har vi skapat oss en förståelse hur det ser ut i verkligheten och praktiken i 

de tre små företagen som vi har studerat. Vi har försökt att gå in på djupet i de tre företagen 

genom att genomföra djupintervjuer. Hade vi haft mer tid så hade vi kunnat gå in ännu mer på 

djupet i respektive företag och kunnat följa upp dem mer under en längre tid. Genom att samla 

in mer empiri från fler företag hade det kunnat leda till att mer generella slutsatser kunnat 

dras. Det krävs då mer tid och mer access från fler företag. Med hjälp av vår studie kan vi visa 

hur det ser ut på de tre små företagen: Lidhs Verktyg AB, Ray Metallfabrik AB och 

Götessons Industri AB när det gäller deras användning och tolkning av den externa 

redovisningen. 

 

7.2 Praktiska följder 
 

Företagsledningen kan genom vår studie bli uppmärksam på hur de verkligen jobbar genom 

att utomstående parter, som vi, analyserar dem och gör en beskrivning av dem. De kan även ta 

lärdom av de andra företagen i studien genom att se hur liknande storlek på företag arbetar 

och med den externa redovisningen. Genom att de blir uppmärksamma på hur de jobbar i sin 

egen verksamhet och genom att dra lärdom av hur andra jobbar kan de förbättra 

företagsledningens användning av den externa redovisningen. 
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Något som har skapat reflektioner hos oss är som vi nämnt tidigare att det skiljer sig så 

otroligt mycket mellan företagen. Det här trots att det är företag som är etablerade i samma ort 

eller i grannorter och att de är nästa lika stora sett till både omsättning och antalet anställda. 

Det är fascinerande att se att det finns så olika sätt för en företagsledning att kunna styra sin 

verksamhet och att de alla verkar fungera bra. Det finns såklart för- och nackdelar för alla de 

tre företagen och deras sätt att använda och tolka den externa redovisningen. Att tolka och 

fatta de flesta beslut som rör den externa redovisningen i en ledningsgrupp är ett demokratiskt 

sätt att leda sin verksamhet. Medan Ray Metallfabrik AB styrs mer på ett diplomatiskt sätt. 

Ofta dras slutsatsen att det är bäst att ha en demokratisk styrning, men så behöver det inte 

vara. Vi kan se att Ray Metallfabrik AB med diplomatisk styrning är ett lönsamt företag som 

har bra rutiner och fungerar bra. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Det har varit ett mycket intressant ämne att forska om och vi har upptäckt att det är ett område 

som det fortfarande finns mycket att forska vidare inom. Vi har som vi nämnt tidigare 

genomfört en kvalitativ studie där vi gått in mer på djupet i ett fåtal företag. Det vore 

intressant att ta samma ämne men att istället göra en kvantitativ forskning och se hur det 

resultatet skulle bli. Det hade antagligen kunnat ge en mer generell slutsats om hur det 

verkligen fungerar i små företag. Vi har dock förstått att det är svårt att kunna ge någon 

allmän slutsats om hur det generellt är på små företag, men vi anser att det är lättare att göra 

ett försök om fler företag studeras. Vi har märkt att det även är viktigt med att ha bra access 

på företagen för att kunna få komma så nära dem som möjligt. Så ett förslag är att studera 

företag lite närmare och under en längre tidsperiod än vad vi har kunnat. Alltså det hade varit 

både intressant att gå djupare in i företagen under en längre tidsperiod och även att studera 

fler företag då som förslagsvis genom att göra en kvantitativ studie. Det hade bland annat 

varit intressant att följa företagsledningar nu under finanskrisen och även efter för att se hur 

de använder sig av de externa redovisningsrapporterna under olika situationer. 

 

Vi har ju som sagt bara studerat hur det ser ut i små företag och hur företagsledningen 

använder sig av de externa redovisningsrapporterna. Det vore även tänkvärt att forska vidare i 

skillnaden mellan små och större företag när det gäller användningen och nyttan av den 

externa redovisningen. I vår teori tar vi bland annat upp att redovisningen består av en intern 

del. Det vore intressant att få se hur och till vad företagsledningen använder sig av den interna 

delen och om de har nytta av den. En annan intressant aspekt att studera är hur andra personer 

förutom ledningen på företaget och även intressenter utanför företagen använder sig av den 

externa redovisningen samt vilken nytta de har med den. 
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Bilaga 1 

 

Frågor 

Överblick över företaget 

1. Berätta kort om vad företaget gör. 

2. Hur ser ägarstrukturen ut? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Hur är ledningen uppbyggd? 

a. Hur många är med? 

b. Vilka sitter med, befattningen i företaget? 

c. Vad har ni för erfarenhet i företaget, utbildning och kunskap inom ekonomi? 

5. Hur går det till när ni fattar beslut i ledningen? 

 

Externredovisningen 

6. Vilka rapporter ingår i er årsredovisningen? 

7. Hur stor är förväntan på årsredovisningen när den kommer ut? 

8. Tycker ni att den avspeglar verksamheten bra? 

9. För vilka syften upprättar ni externredovisningsrapporter? 

a. Vad anser ni är det främsta syftet med årsredovisningen? 

10. Hur och till vad använder ni er av informationen i årsredovisningen i ert 

ledningsarbete? 

11. Vilka rapporter i årsredovisningen använder ni er mest utav? 

12. Vilken informationen anser ni är viktigast respektive minst viktig i årsredovisningen? 

a. Varför? 

13. Upplever ni att kostnaderna och tiden som läggs ner vägs upp med nyttan av 

årsredovisningen? 

14. Upplever ni att ni får ut det ni önskar av information i årsredovisningen? 

15. Vad anser ni om årsredovisningen som underlag för beslutsfattande? 

16. Om det inte hade varit en lag på att upprätta en årsredovisning, hur skulle er 

rapportering se ut då? 

17. Använder ni er av någon mer extern information förutom årsredovisningen? Andra 

rapporter såsom månadsrapporter, rådgivning från exempelvis en revisor etc. 

a. Om ja, varför? 

b. Är de viktigare än årsredovisningen? 
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i. Varför, varför inte? 

18. Hur går ni till väga när ni analyserar finansiella rapporter i ledningen? 

19. Är det viktigt med extern rådgivning innan ni i ledningen ska fatta beslut utifrån de 

finansiella rapporterna, exempel råd från revisorn? 

20. Har er revisor stor betydelse för analysering av den löpande verksamhetens arbete på 

kort respektive lång sikt? 

21. Anser ni att de finansiella rapporterna ger er ett bra grepp om företagets intäkter, 

kostnader och resultatutveckling? 

22. Använder ni er av informationen i årsredovisningen olika vid olika tider till exempel 

om det går bra eller dåligt, vid kriser (finanskrisen), vid nystart? 

23. Upplever ni att de viktigaste rapporterna finns med i årsredovisningen eller skulle ni 

vilja ha med något mer? 

24. Finns det information i årsredovisningen som ni anser är överflödig? 

25. Anser ni att ni saknar någon information? 
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Bilaga 2 – Månadsrapport Lidhs Verktyg AB 
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Bilaga 3 – Månadsrapport Ray Metallfabrik AB 
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Bilaga 4 – Månadsrapport Götessons Industri AB 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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