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Sammanfattning

Bakgrund: Ekonomiska rapporter tas ofta fram av slentrian i små företag och småföretagare har många
gånger svårt att förstå informationen som finns i de ekonomiska rapporterna och använder den inte heller
som underlag för sitt beslutsfattande. De förlitar sig hellre på intuition och fingertoppskänsla. Vi menar att
småföretagare borde bli mer medvetna om hur de kan dra nytta av de ekonomiska rapporterna.

Syfte: Syftet är att ge ett bidrag till diskussionen kring rapportanvändning i små företag. Med bidrag menar
vi dels att utreda vilka ekonomiska beslut som fattas i små företag dels vilka variabler som kan vara
avgörande för i vilken utsträckning ekonomiska månadsrapporter används som beslutsunderlag.

Genomförande: Fem intervjuer med företagsledare i små företag i Linköping.

Resultat: I de företag vi intervjuat visade det sig att ekonomiska månadsrapporter användes i mycket liten
utsträckning som beslutsunderlag. Anledningen till att rapporterna inte användes var att företagarna redan
känner till den information som finns i dem. Rapportanvändningen varierar även beroende på bransch och
verksamhet. Det har visat sig att även företagets förändringstakt samt vilken risk företagaren tar inverkar på
rapportanvändningen.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel presenteras först en bakgrund och problemdiskussion.

Därefter följer frågeställning, syfte och avgränsning. Kapitlet avslutas med en

disposition över uppsatsen.

1.1 Bakgrund och problemdiskussion

En företagsledare måste ständigt ta ställning till olika problem och frågor som

rör företagets fortsatta verksamhet. Exempelvis kan det dyka upp nya

konkurrenter och produkter på marknaden. Företagsledaren tvingas då ta

ställning till om han ska behålla eller byta ut nuvarande produktsortiment. För

att kunna fatta dessa beslut behöver han information, både finansiell och icke-

finansiell. Den finansiella informationen finns framförallt i de ekonomiska

rapporterna, vilka ofta tas fram av slentrian i små företag, främst hos de som

köper redovisningstjänsten av en redovisningsbyrå. Företagsledaren har många

gånger svårt att förstå den ekonomiska information som tas fram på

redovisningsbyrån och använder den inte heller som underlag för sitt

beslutsfattande.1

I en studie av Andersson framkom att orsaken till att många små nystartade

företag inte klarar sig är just brist på ekonomisk kunskap hos företagsledaren.

Han menar att i många fall sköts den löpande redovisningen av fristående

redovisningsbyråer och att företagsledaren kanske inte ens förstår de rapporter

som redovisningsbyrån presenterar. Då blir det naturligtvis svårt för företagaren

att se de problem som uppstår i tid. Oftast upprättas budget och rapporter

tillsammans med revisorn, vilket gör att de är tekniskt sett riktiga. Dock utgör de

                                                          
1 Sundin 011106
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inget bra beslutsunderlag om företagsledaren inte förstår innehållet i dem.2

Kanske kunde redovisningsbyråerna upprätta rapporterna på ett mer

lättförståeligt sätt, vilket kunde göra att företagarna förstår dem bättre, samtidigt

som de då skulle kunna ha större nytta av dem och använda dem som

beslutsunderlag. De skulle till exempel kunna användas som beslutsunderlag för

investeringsbeslut, marknadsföringsbeslut samt beslut rörande hur stort

löneuttag företagsledaren kan göra. Vi menar att det dessutom borde vara viktigt

för ett företag att kunna använda ekonomiska rapporter till att tidigt få

varningssignaler om företaget börjar att gå dåligt.

Rice och Hamilton menar att småföretagare ofta har svårt att se nyttan med

ekonomisk information. Detta leder till att småföretagarna istället tenderar att

förlita sig på fingertoppskänsla och erfarenhet.3 Även i Andersson och

Helanders undersökning framkom att många småföretagare ofta använder

ekonomisk information i mindre utsträckning än stora företag och att

företagsledaren istället använder sig mer av intuition och fingertoppskänsla. Det

här gäller främst företagare som själva arbetar i verksamheten. Han menar även

att det finns ett visst missnöje med de tjänster som redovisningsbyråer och

konsulter tillhandahåller småföretagarna. De anser att redovisningsbyråerna

koncentrerar sig mer på att de externa kraven på redovisningsinformation följs

än på att bemöda sig om att anpassa ekonomisystemen för de individuella

företagens verksamhet.4

Pleitner fann i en studie att små företag ofta inte är medvetna om vilka produkter

eller produktsegment som är lönsamma och inte heller om produktintäkterna

täcker kostnaderna. Det saknas i de flesta småföretag exempelvis redovisning

per produkt samt likviditetsplanering. Enligt honom är småföretagarna även
                                                          
2 Andersson 1995
3 Rice & Hamilton 1979
4 Andersson & Helander 1995
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dåligt informerade om marknaden och sina kunders behov. Anledningen till

detta är bland annat att de inte ser nyttan av denna information och att de anser

att den kostar för mycket att ta fram. I tidigare svenska studier har det främst

framkommit att rapporterna inte används i små företag på grund av avsaknad av

ekonomisk kunskap. Även Pleitner anser att småföretagarens bakgrund i termer

av utbildning, erfarenhet och intresse påverkar hur de hanterar

informationsproblemet, men att detta dessutom är beroende av företagets storlek

samt om de är verksamma i en bransch med hög lönsamhet.5 Vi menar att det

utifrån Pleitners resonemang vore intressant att ta reda på om dessa variabler

påverkar rapportanvändningen även i svenska små företag. Dessutom anser vi

att det vore intressant att ta reda på om företagets verksamhet, dess juridiska

form samt om företaget är lönsamt eller ej inverkar på rapportanvändningen.

1.2 Frågeställning

Ovanstående resonemang leder fram till följande frågor.

•  Vilka ekonomiska beslut fattas i små företag?

•  Används ekonomiska månadsrapporter som beslutsunderlag i små företag?

•  Varför använder små företag ekonomiska månadsrapporter i större eller

mindre utsträckning?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ge ett bidrag till diskussionen kring

rapportanvändning i små företag. Med bidrag menar vi dels att utreda vilka
                                                          
5 Pleitner 1989
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ekonomiska beslut som fattas i små företag dels vilka variabler som kan vara

avgörande för i vilken utsträckning ekonomiska månadsrapporter används som

beslutsunderlag.

1.4 Avgränsningar

Denna uppsats målgrupp är såväl producenter som användare av ekonomiska

månadsrapporter.

Vi har valt att endast behandla små företag då vi tror att dessa i mindre

utsträckning använder sig av ekonomisk information för sitt beslutsfattande.

Anledningen till att vi tror detta är att vi tidigare skrivit en kandidatuppsats om

årsredovisningar i medelstora företag och då fann att dessa företagare inte var

speciellt intresserade av årsredovisningar. Vår föreställning är därför att inte

heller småföretagare är särskilt intresserade av vare sig årsredovisningar eller

ekonomiska rapporter.

Vi kommer endast att behandla svenska företag och de juridiska

företagsformerna enskild firma och aktiebolag. Vi har alltså valt att ej behandla

stora publika företag med egna ekonomistaber och finansfunktioner. Vi har

dessutom valt att behandla handelsföretag, såväl som tjänste- och

tillverkningsföretag.

Med ekonomisk information och ekonomiska rapporter syftar vi på de

månadsrapporter6 som redovisningsbyråerna tar fram till småföretagen. Vi är

medvetna om att utseendet på dessa rapporter kan skilja sig åt beroende på

vilken redovisningsbyrå som upprättar dem, men vi har i denna uppsats utgått
                                                          
6 Exempel på dessa återfinns i bilaga 1
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ifrån de månadsrapporter som finns i bilagan. När vi talar om användning av

ekonomiska månadsrapporter menar vi de situationer när företagaren fattar

något beslut delvis eller helt på grundval av innehållet i dessa rapporter. Med

ekonomisk och finansiell information menar vi i denna uppsats samma sak.
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1.5 Disposition

Figur 1 Uppsatsens disposition

Inledning

Metod

Referensram

Intervjuer

Analys & slutsats

Här presenterade vi uppsatsens
bakgrund och problemdiskussion
samt syfte och avgränsning.

Här diskuterar vi de värderingar
som påverkat vårt arbete. Vi
redogör även för hur vi valt
företag och litteratur.

I detta kapitel utgår vi från en
egen bearbetning av Anthonys
informationsmodell som vi sedan
följer genom hela kapitlet.
Kapitlet delas upp i beslut,
information och rapporter.

Här väver vi samman vår
referensram med det vi fått fram
vid intervjuerna. Därefter följer
en slutsats, egna reflektioner
samt förslag till fortsatta studier.

I detta kapitel presenterar vi
materialet från de intervjuer vi
genomfört med småföretagare.
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2 Metod

I detta kapitel kommer vi att diskutera den utgångspunkt vi har och som

påverkat vårt arbete. Vi kommer även att redogöra för vårt praktiska

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med metodkritik.

2.1 Vår utgångspunkt

Innan vi började vårt uppsatsarbete var vår föreställning om revisorer är att de

har mycket goda redovisningskunskaper men att de inte är några entreprenörer.

De är vana användare av redovisningens språk och upprättar dagligen

ekonomiska rapporter åt företag. Vi menar därför att de kan ha svårt att förstå

varför vissa småföretagare inte använder sig av ekonomiska rapporter i sitt

beslutsfattande. Företagarna å andra sidan är ofta mycket dugliga affärsmän och

entreprenörer och kanske kan styra sin verksamhet lika bra utan ekonomiska

rapporter. Vi tror att de i allmänhet inte är särskilt intresserade av redovisning,

men att detta inte betyder att de inte är intresserade av företagets lönsamhet. Vi

tror även att småföretagarna ofta kan ha tillgång till samma information som kan

utläsas i månadsrapporter, även om den inte är nedskriven och strukturerad på

samma sätt. De vet till exempel redan innan de får månadsrapporterna ofta både

vilka kostnader och intäkter de haft genom att verksamheten är liten och

lättöverskådlig. Något som förmodligen bidrar till att vi har denna föreställning

om småföretag och revisorer är vår tidigare gjorda kandidatuppsats om

medelstora företag.

Vår föreställning är vidare att månadsrapporter kan vara till nytta vid

beslutsfattandet i små företag, men att beslut ibland kan fattas lika bra utan dessa

rapporter. Vi ser även en möjlighet i att företagen skulle kunna ha mer nytta av

rapporterna om de var utformade på ett annorlunda sätt då vi menar att det kan
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finnas kommunikationssvårigheter mellan revisorer och småföretagare. Vi har

en föreställning om att rapporterna, som de är utformade idag, kan vara

svårförståeliga för småföretagare utan ekonomisk kunskap.

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt

Vi har i denna uppsats undersökt vilka beslutssituationer småföretagare ställs

inför samt vilken information de använder för att fatta dessa beslut. Vi har även

undersökt i vilken utsträckning de använder de ekonomiska månadsrapporter de

får från redovisningsbyrån och vad graden av användning beror på.

För att undersöka om det ansågs vara ett aktuellt ämne och för att bygga ut vår

referensram intervjuade vi tre revisorer för att få deras syn på saken.

Revisorerna, som dagligen möter småföretagare och deras problem, hjälpte oss

att fokusera problemet. Våra kriterier när vi valde dessa var att de skulle arbeta

med små företag och ha varit verksamma under många år. De revisorer vi

intervjuade var Ulf Sundin som är auktoriserad revisor på Ulf Sundins

Revisionsbyrå, Claes-Uno Molander som arbetar som auktoriserad revisor på

BDO Revision Carlsson & Molander samt Per Thollander, godkänd revisor på

Lindebergs Grant Thornton. Materialet från intervjuerna med revisorerna

återfinns som kompletterande information under respektive huvudområde i

referensramen.

Vi har i vår referensram utgått från en egen bearbetning av Anthonys

informationsmodell och stegvis behandlat de delar vi ansett vara relevanta för

vår uppsats. Vi har delat upp referensramen i tre huvudområden som behandlar

beslut, information samt rapporter. Vi är medvetna om att rapporter är en del av

den information företagarna använder som underlag vid sitt beslutsfattande, men
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då dessa rapporter utgör en viktig del av vår uppsats har vi valt att behandla dem

i ett eget avsnitt. För att underlätta för läsaren har vi sedan delat in både empirin

och analysen i ovanstående huvudområden. I intervjukapitlet kunde ej hela

kapitlet delas in i beslut, information och rapporter utan dessa fick bli

underrubriker till var och en av företagsintervjuerna. Anledningen till detta var

att det hade blivit svårt för läsaren att följa intervjuerna om alla företag hade

slagits ihop, då exempelvis verksamhet och beslut i hög grad skiljde sig åt. Vårt

undersökningsinstrument har samma uppbyggnad vilket gör att vi exempelvis

utgått från Simons beslutsmodell då vi behandlat frågorna rörande beslut.

2.2.1 Litteraturval

Då vi hade fokuserat vårt problem började vi med att söka källor inom

ämnesområdet. Bland annat undersökte vi vilka tidigare studier som gjorts. För

att hitta information använde vi oss av söksystemet Horizon på Linköpings

universitetsbibliotek samt sökte artiklar i bibliotekets databaser. De ord vi främst

sökte på var decision making, small firms, ekonomisk information, ekonomisk

styrning, ekonomiska rapporter samt icke-ekonomer. Vi har även fått hjälp av

litteraturförteckningar från tidigare studier som gjorts i ämnet. Vi hittade lätt

relevant litteratur om beslut och information, däremot fann vi endast svenska

studier som gjorts tidigare. Vi ville även finna utländska tidigare studier för få

bredd på vår uppsats, men hade från början problem med att hitta artiklar som

behandlar detta. Slutligen hittade vi, i tidigare gjorda svenska studiers

litteraturförteckningar, förslag på artiklar som behandlar utländska studier.
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2.2.2 Företagsval

Vår ursprungliga önskan var att intervjua små företag med olika juridiska

företagsformer, därför intervjuade vi både företagsledare från aktiebolag och en

enskild firma. Vi trodde att rapportanvändning kanske kunde skilja sig åt

beroende på företagsform, vilket var anledningen till att vi intervjuade

företagsledare från olika företagsformer. Tanken var att vi skulle ha intervjuat en

företagsledare från ett handelsbolag också, dessvärre avbokade han intervjun i

sista stund på grund av tidsbrist. Vi valde även att intervjua företagare från

handelsföretag, såväl som från tjänste- samt tillverkningsföretag. Vi trodde att

rapportanvändningen skiljde sig åt beroende på vilken bransch företaget var

verksamt inom. Vi menade att exempelvis ett handelsföretag med stora lager har

svårare att överblicka sina tillgångar än vad ett tjänsteföretag har och därför

borde använda sig mer av ekonomiska rapporter.

Vi ville dessutom undersöka om användningen av rapporterna skiljde sig åt

beroende på om det fanns ekonomisk kunskap eller inte i de små företagen. Vi

trodde att ekonomisk kunskap kunde ha betydelse för om företagsledaren väljer

att använda månadsrapporter eller annan information som beslutsunderlag, och

ville därför undersöka om de trots ekonomisk kunskap inte använder

månadsrapporterna. Med ekonomisk kunskap menar vi i denna uppsats

redovisningskunskaper som inhämtats från arbetslivet eller studier. Vi valde

därför att även intervjua ett företag där vi visste att ägaren hade ekonomisk

högskoleutbildning. Efter intervjuerna fann vi att ekonomisk kunskap fanns i

fler företag.

Ytterligare ett kriterium vi hade var att vi ville intervjua ett företag som under en

tid haft svag lönsamhet, detta för att även här undersöka om

rapportanvändningen skiljde sig åt. Vår föreställning var att ett sådant företag
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borde använda månadsrapporterna i större utsträckning än lönsamma företag för

att säkerställa företagets fortlevnad och därmed även undvika konkurs. Vi valde

därför att intervjua ett företag som hade visat förlust flera år i rad.

När vi valde ut vilka företag vi skulle intervjua hade vi fördelen att få hjälp av

en revisor. Vi diskuterade tillsammans med honom vilken sorts företag vi ville

intervjua och han föreslog ett antal företag ur sin kundkrets som han trodde

passade in på våra kriterier. Han kontaktade företagen och frågade om de var

intresserade, därefter ringde vi och bokade tid för en intervju. Efter att vi hade

bokat intervjutid studerade vi företagens hemsidor på Internet för att bilda oss en

uppfattning om deras verksamhet. Dessvärre hade inte två av företagen någon

hemsida, vilket gjorde att vi inte visste så mycket om de företagens verksamhet

innan intervjuerna.

2.2.3 Intervjuer

Vi har i vår studie genomfört åtta besöksintervjuer. Tre av intervjuerna gjordes

med revisorer och övriga fem med småföretagare i Linköping. På samtliga

företag har vi intervjuat företagsledarna. Båda uppsatsförfattarna har medverkat

vid alla intervjuer och intervjuernas längd varierade från 30 minuter till en och

en halv timme.

Innan vi genomförde intervjuerna omformulerade vi våra ursprungliga frågor för

att anpassa språket till icke-ekonomer. När vi till exempel ville fråga vilka mål

företaget hade så frågade vi istället varför företagaren startade verksamheten.

Frågan om de hade verksamhetsplanering på lång sikt blev istället om de kunde

nämna ett beslut som påverkar företaget på lång sikt och frågan om det sker



Metod

12

löpande planering och uppföljning av likviditet blev hur gör ni för att veta att

pengarna kommer att räcka till. Vi utgick alltså från det generella och bröt ner

frågorna till att bli mer specifika.

Vi valde att genomföra besöksintervjuer eftersom det skapar en mer personlig

kontakt med intervjupersonen än om vi hade gjort en telefon- eller mejlintervju.

Det gav oss även en ökad möjlighet att ställa följdfrågor och förklara samt

omformulera frågorna så att den tillfrågade förstod frågans innebörd. Innan

intervjuerna genomfördes skickade vi våra frågor med e-post till

intervjupersonerna, vilket gav dem möjlighet att i förväg begrunda frågorna. Vi

har valt att använda intervjuguiderna i bilaga två som stomme vid intervjuerna.

Den övergripande frågeställningen försökte vi styra för att få alla intervjuer att

anta en liknande struktur, men ibland behandlades inte frågorna i samma

ordning.

Vi spelade in fyra av fem företagsintervjuer. Anledningen till att vi inte spelade

in alla intervjuer var att intervjupersonen vid ett intervjutillfälle inte ville att vi

skulle använda oss av bandspelare. Vår önskan var att spela in samtliga

intervjuer för att själva kunna vara mer aktiva i samtalet samt för att minska

risken för feltolkningar, vilka lätt uppstår om det inte finns möjlighet att lyssna

av samtalet igen. Vi märkte när vi lyssnade på de inspelade intervjuerna att vi

uppfattat några uttalanden olika, varför det var bra att kunna lyssna av banden

igen.

För att minimera risken för feltolkning lyssnade båda författarna tillsammans av

banden och skrev ner hela intervjuerna efteråt. Samtidigt diskuterade vi igenom

de frågor och svar som uppkommit under intervjuerna. Därefter sammanställde

vi den information som erhölls och ett visst urval av information gjordes där

endast sådana uppgifter vi ansåg vara relevanta för uppsatsen togs med.
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Exempelvis tog vi inte med uppgifter om att en av de intervjuades son studerade,

eftersom vi inte ansåg att detta hörde till uppsatsen. Efter sammanställningen

skickade vi materialet till intervjupersonerna för att de skulle kunna kontrollera

att vi inte missuppfattat något. Vi fick svar från tre av intervjupersonerna och

endast en hade något att påpeka.

2.3 Metodkritik

När vi har studerat utländska böcker och artiklar har vi märkt att vad de menar

med små företag inte stämmer överens med vad som i svensk litteratur benämns

små företag. Vi har därför varit noga med att de studier vi byggt vår referensram

på behandlat vad som i Sverige betecknas små företag. Viss del av den litteratur

vi hittat är äldre och tar upp problem som till exempel att små företag inte har

datorer och att användningen av rapporterna skulle kunna ökas i och med

införandet av datasystem. Detta har vi dock bortsett från då vi förutsätter att de

flesta företag idag har datorer och att rapportanvändningen inte påverkas av

detta.

I uppsatsen har vi använt oss av engelska ord, exempelvis i citatet av Mintzberg

på sidan 29. Detta har vi gjort då vi anser att de förlorar en del av sin innebörd

om vi skulle ha översatt dem.

Vi ser en viss risk med att vi fått hjälp av en revisor att ta kontakt med de företag

vi intervjuat. Detta skulle kunna ha påverkat vårt resultat genom att företagarna

skulle kunna ha gett oss de svar som de trodde revisorn ville ha. Då de flesta

företagare har svarat att de inte använder sig av rapporterna tror vi inte att de

haft detta i åtanke eftersom vi menar att de i så fall borde ha svarat tvärtom. En

annan risk kan vara att revisorn omedvetet väljer ut de företag som använder sig
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i större eller mindre utsträckning av rapporterna än genomsnittsföretagen. Vi har

haft även detta i åtanke när vi genomfört intervjuerna.

Att vi använde bandspelare kan också vara en nackdel eftersom

intervjupersonerna kan bli mer restriktiva i sina svar. Vi ansåg ändå att den nytta

vi hade av besöksintervjuer och bandspelare övervägde riskerna. Vid en av

intervjuerna fick vi inte använda bandspelare. Detta kan för oss innebära en viss

risk för att vi kommer ihåg fel då vi inte kan lyssna av intervjun i efterhand. För

att undvika detta har vi i efterhand skickat det renskrivna materialet till

intervjupersonerna så att de hade möjligheten att kontrollera innehållet och rätta

eventuella felaktigheter. Ännu en nackdel kan vara att låta intervjupersonerna ta

del av frågorna i förväg då de kan rådfråga andra vilket ökar risken för att deras

egna åsikter påverkas. Detta upplevde vi som en risk i speciellt ett fall, i

intervjun med Ambit, då vi fick reda på att företagarna innan intervjun hade

diskuterat rapporterna med sin revisor. Vi menar ändå att detta inte påverkar vårt

resultat, då vi vet att företagarna hade ekonomiska kunskaper sedan tidigare och

förmodligen skulle ha svarat liknande på våra frågor ändå.

Ytterligare en nackdel skulle kunna vara att tre av de fem företag vi intervjuat

var verksamma i samma bransch, men vi anser ändå inte att detta påverkat vårt

resultat eftersom företagens verksamhet skiljde sig åt. Dessutom var två av dessa

företag aktiebolag medan ett var en enskild firma. Vidare hade intervjupersonen

i ett av aktiebolagen ekonomisk högskoleutbildning. Slutligen skiljde sig

företagens mål betydligt. Till exempel hade ett företag som mål att gå in på

börsen inom fem år medan ett annat inte ville växa alls.

Något vi tyckte var synd och som kanske hade påverkat vårt resultat var att det

handelsföretag vi intervjuade inte hade så stort lager, vilket var vår tanke från
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början. Vi menar att det hade varit intressant att se om rapportanvändningen

skulle ha skiljt sig åt hos företag med stora lager.



Referensram

16

3 Referensram

I detta kapitel beskriver vi först en informations- och beslutsmodell vars struktur

vi sedan följer genom hela kapitlet. Därefter presenterar vi ett avsnitt om beslut,

ett om information samt ett om rapporter. Löpande genom hela kapitlet kommer

vi även väva in åsikter från de intervjuer vi gjort med revisorerna.

3.1 Informations- och beslutsmodell

Nedanstående modell har vi valt då vi anser att den på ett enkelt sätt beskriver

informationsflödet i ett företag. All denna information ligger sedan till grund för

beslutsfattandet. I fortsättningen av detta kapitel kommer vi att markera

respektive ruta när vi behandlar den i texten. Vi kommer endast att behandla de

delar av figuren som vi anser vara relevanta för uppsatsen.

Figur 2 Olika slags information

Källa: Anthony et al. 1999 s 5, egen bearbetning
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För att en organisation ska kunna fungera effektivt behöver företagarna

information om tillgångars värde, hur de är finansierade samt vilket resultat som

uppnås genom att använda dem. De beslut som ska fattas rör alltså

resursanvändning och resursanskaffning. Informationsbehovet är i stort sett lika

för alla företag men kan variera beroende på bransch, storlek med mera. Den

information företaget behöver kan vara kvantitativ eller icke-kvantitativ. Den

information som behövs för att visa företagets resursanvändning och

resursanskaffning klassificeras enligt Anthony enligt följande;

verksamhetsrelaterad information, externredovisning, internredovisning och

skatteredovisning, vilket även framgår av figuren ovan.7

3.2 Beslut

                                                          
7 Anthony et al. 1999

Vi har valt att använda Simons

beslutsmodell för att beskriva hur

beslut fattas i små företag.

Anledningen till att vi valde just

denna modell var att vi inte anser att

småföretagare kan vara fullständigt

rationella. Detta då vi menar att de inte har den tid att skaffa all information som

krävs för att fatta rationella beslut.

BESLUT
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3.2.1 Simons beslutsmodell

Enligt klassisk teori är beslutsfattaren rationell, vilket innebär att han har

fullständig information om beslutsproblemet och har tillgång till samtliga

handlingsalternativ. Dessutom anses människan vara nyttomaximerare vilket gör

att bästa möjliga alternativ ur denna synpunkt väljs. Simon utmanar detta

rationella synsätt och menar att empiriska data tyder på att det finns kraftiga

begränsningar i människans rationalitet. Hans beslutsmodell omfattar istället tre

steg; intelligence, design och choice. Den första fasen omfattas av en sökning av

omvärlden för att upptäcka situationer som kräver någon form av beslut. Den

andra fasen omfattar konstruktion av möjliga alternativa handlingsplaner. Den

sista fasen omfattar utvärdering och val av de möjliga alternativ som ska

genomföras.8

Faktorer som initierar en beslutsprocess (intelligence)

Enligt Simon är grunden för ett beslut att någon upplever en avvikelse mellan

nuvarande tillstånd och önskat tillstånd. Alternativt skulle en upplevd möjlighet

också kunna vara den utlösande faktorn för ett beslut. Simon hävdar att

människan under denna fas samlar information om omvärlden och jämför den

med information ur det egna minnet, på så sätt skapas en uppfattning om det

tillstånd som råder. Om det önskade tillståndet skiljer sig från det upplevda

uppstår en beslutssituation.9

I den klassiska teorin är informationen given och fullständig och man söker inte

efter någon information som egentligen inte är aktuell. Simon anser dock att

                                                          
8 Simon 1965
9 Ibid
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informationssökandet är en osammanhängande process vilket beror på att

människans förmåga att samla information är begränsad.10

Formulering av handlingsalternativ (design)

I denna fas ska möjliga handlingsalternativ genereras, detta görs genom att en

modell skapas över beslutsområdet. Aktiva element i människans

informationsbehandlande system är förutom tidigare nämnda avsökaren och

urskiljaren även en uppsättning beslutsregler som omfattar regler för hur det

önskade tillståndet ska uppnås. I den klassiska beslutsteorin antas att alla

möjliga alternativ är kända. Simon menar däremot att detta inte alls är möjligt.

Dels beroende på människans begränsade rationalitet dels på användandet av

standardlösningar. Med standardlösningar menas sådana lösningar där

företagaren applicerar en tidigare känd lösning på ett känt problem utan någon

mera utförlig behandling av informationen. Den begränsade rationaliteten

innebär att endast ett fåtal alternativ genereras och eventuellt finns bara ett. Det

sista kan i vissa fall reducera beslutsituationen till att antingen genomföra detta

handlingsalternativ eller att inte göra något alls.11

Val av handlingsalternativ (choice)

I den här fasen ska de genererade handlingsalternativen utvärderas och det bästa

möjliga alternativet ska väljas. Den rationelle beslutsfattaren väljer det alternativ

som maximerar hans nytta. Enligt Simons teori om begränsad rationalitet kan

inte beslutsfattaren själv avgöra vad som maximerar hans nytta. Detta gör att

                                                          
10 Simon 1965
11 Ibid
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han endast har en uppfattning om vad som är ett tillfredsställande resultat.

Beslutsfattaren kommer därigenom att avsluta sökandet efter nya

handlingsalternativ när han finner ett alternativ som uppfyller hans krav.

Beslutsfattaren satisfierar istället för att maximera sin nytta.12

Även i en undersökning av Rice och Hamilton konstateras att en traditionell

beslutsmodell inte går att använda för att förstå hur beslut fattas i småföretag. De

menar att beslutsprocessen inte kan ses som en önskan att fatta det optimala

beslutet utan att det istället handlar om att fatta ett beslut som ger en lämplig och

tillfredsställande lösning för stunden. Enligt dem är det uppenbart att Simons

begrepp om att småföretagaren satisfierar istället för att nyttomaximera passar

in. Beslutsmodellen ger mycket utrymme för småföretagarens känsla av vad som

är lämpligt agerande. Vidare menar Rice och Hamilton att småföretagaren sällan

har möjlighet att fullt ut värdera alla handlingsalternativ som de kan identifiera.

Detta beroende på deras oförmåga att få fram all nödvändig information,

antingen genom brist på kompetens eller tiden det tar att analysera relevant

information.13

De flesta företagare i Rice och Hamiltons undersökning hade ingen ekonomisk

kunskap varför de borde ta professionell hjälp vid svåra och komplexa beslut.

Det framkom dock att företagarna hellre förlitade sig på den egna intuitionen än

på professionella råd och baserade sina beslut på erfarenhet, känsla eller

spekulationer. Enligt Rice och Hamilton verkar problemlösning som baseras på

erfarenhet dock medföra att företagaren omedvetet gör jämförelser mellan den

nuvarande situationen eller problemet och en liknande händelse vid ett tidigare

                                                          
12 Simon 1965
13 Rice & Hamilton 1979
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tillfälle. Denna typ av beslut ger inte maximal rationalitet, utan en mer praktisk

lösning på situationen.14

3.2.2 Ekonomiska beslut

Företagsledare ställs dagligen inför situationer då de måste fatta olika

ekonomiska beslut. Nedan delar vi in ekonomiska beslut, som vi menar att

företagsledare i små företag ställs inför, i några olika beslutsområden. Det är

sedan utifrån dessa olika beslutsområden vi ska försöka besvara frågan om de

kan ha nytta av den ekonomiska informationen i sitt beslutsfattande.

•  Strategisk planering (ex. expansion och investering)

•  Verksamhet (ex. inriktning och produktval)

•  Försäljning (ex. marknadsföring och prisnivå)

•  Kunder (ex. kundval)

•  Personal och företagsledning (ex. löneuttagets storlek)

Pleitner delar in beslut i strategiska långsiktiga beslut, taktiska beslut samt

operativa beslut, men vi är medvetna om att respektive kategori inte är varandra

uteslutande. För att fatta ett beslut krävs att företagaren jämför alternativ, väljer

ett alternativ samt fastställer mål. Behovet av information beror på vilken

uppgift som ska lösas och det gäller för företagaren att samla tillräcklig, men

gärna mer, kunskap än vad som krävs för att kunna lösa uppgiften. Detta för att

försäkra sig om att han har möjlighet att kunna göra ett val.15  

                                                          
14 Rice & Hamilton 1979
15 Pleitner 1989
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De revisorer vi intervjuat menar att de vanligaste besluten i små företag rör

marknadsföring, investeringar samt vilken lön och utdelning företagaren kan ta

ut. Andra beslut kan röra kunder eller produkter. Andra viktiga frågor kan enligt

Thollander vara om företaget har råd att växa eller om företagaren exempelvis

har tillräckligt med intäkter för att kunna avsätta 100 arbetstimmar till att

utveckla en ny produkt. Han påpekar att det är viktigt att företaget inte bara

kontrollerar att de har tillräckligt med likvida medel utan även att de kan

uppvisa ett positivt resultat vid årets slut.16

3.3 Information

                                                          
16 Molander, Sundin & Thollander

För att kunna presentera

redovisningsinformationen på bästa

möjliga sätt för användaren måste

redovisaren känna till hur

informationen ska användas.

Användarna av redovisningen måste

också förstå vad de

olika posterna i redovisningen betyder och hur de kan ha hjälp av dem. För att

kunna använda sig av redovisningen måste användaren förstå redovisningens

terminologi och regler.

Pleitner menar i en artikel att information är nödvändig för beslutsfattande i små

företag, men att informationshanteringen i dessa ofta är ineffektiv. Han skiljer

mellan data och information och menar att data är ostrukturerad och måste göras

INFORMATION



Referensram

23

om till information för att kunna användas som beslutsunderlag. I små företag

samlas informationen ofta in intuitivt och tidigare erfarenheter spelar en stor roll

vid beslutsfattandet. Pleitner föreslår ökad användning av informationsteknologi

som ett lämpligt sätt för att förbättra informationshanteringen i små företag.17

Vid våra intervjuer med revisorer framkom att många av deras kunder som är

småföretagare inte alls är intresserade av ekonomiska månadsrapporter och att

endast ett fåtal av dem upprättar budget. Molander påpekar även att för att det

ska vara någon mening med att företagen har en budget måste de även göra

budgetuppföljning. Thollander försöker få kunderna att använda budgeten till att

göra jämförelse med utfallet månad för månad, istället för att enbart jämföra

med föregående år. Detta brukar enligt honom leda till att kunderna blir

intresserade av månadsrapporterna.18

3.3.1 Informationsprocessen

Bergström och Lumsden använder sig av olika faktorer för att förklara skillnader

i utformning och användning av ekonomisystem. De menar att det är beroende

av hur företagsledarna samlar och använder information. De delar in

företagsledarna i två grupper beroende på i vilken utsträckning officiell

respektive icke officiell information används i samband med ekonomiskt

beslutsfattande. Officiell information avser olika former av ekonomiska

rapporter och icke officiell information avser egentillverkade underlag och

interna sammanträden samt kontakter med exempelvis banker, revisorer och

leverantörer. De delar även upp informationen i extern- och intern information.19

                                                          
17 Pleitner 1989
18 Molander, Sundin & Thollander
19 Bergström & Lumsden 1993



Referensram

24

Bergström och Lumsden kom i sin studie fram till att höganvändarna i större

utsträckning använder fler informationskällor medan låganvändarna till största

delen förlitar sig på egentillverkade underlag. Höganvändarna använder inte

bara information från ekonomisystemen utan betonar även vikten av extern

information av både officiell och icke officiell karaktär när ekonomiska beslut

ska fattas. Låganvändarna betonar vikten av egentillverkad information, de

menar att övrig information är av underordnad betydelse.20

   Intern information          Extern information

Officiell information

Icke officiell information

Figur 3 Den blandade informationsprocessen i mindre företag

Källa: Bergström & Lumsden 1993 s 238, egen bearbetning

Vidare menar de att även beslutsfattandet varierar hos låg- respektive

höganvändare av ekonomisystem. Förklaringen till detta kan delvis kopplas till

olikheter i informationsprocessen där höganvändare söker mycket information.

Orsaken till att de söker mycket information beror på att de är analytiska i sitt

beslutsfattande. Detta eftersom de exempelvis utvecklar planer för

informationshantering och överväger många handlingsalternativ. De menar

vidare att för företagare som har ett analytiskt arbetssätt passar den information

som ekonomisystem producerar. Företagsledare som använder relativt lite såväl

                                                          
20 Bergström & Lumsden 1993
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icke officiell som officiell information kännetecknas av att de är intuitiva när de

fattar ofta återkommande beslut. Detta beroende på att de då utnyttjar tumregler,

sunt förnuft och erfarenheter från tidigare liknande situationer.21

3.4 Rapporter

                                                          
21 Bergström & Lumsden 1993

Enligt en studie av Bohlin bör

företag presentera redovisningen på

olika sätt för experter och övriga

eftersom de har olika förutsättningar

att använda och förstå ekonomisk

information. I hans studie syftas

främst på aktieägarnas förmåga att

förstå redovisningen, men vi menar

att detta även gäller för andra intressenter, till exempel småföretagare. Vi ser

hans studie av aktieägarna som ett analogt problem med vår studie av

småföretagare, då båda behandlar kommunikationssvårigheter mellan

producenter och användare av redovisningsinformation. Bohlin menar att när

redovisarna ska förmedla information till dem som inte har ekonomisk kunskap,

bör de välja ut den information som anses mest relevant för att svara på de

frågor som användarna kan förväntas ställa. Vidare framkom att personer med

dåliga kunskaper i ekonomi har svårare att förstå det språk som används vid

traditionell ekonomisk information, varför fackord istället kan ersättas med

enklare ord och dessutom med en förklaring. Något annat som framkom var att

personer med dåliga kunskaper i ekonomi hade mindre intresse för ekonomi och

EXTERN-
RED.

INTERN-
RED.

RED.-
INFO.
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därför inte ville ha så mycket information.22

I undersökningen framkom även att det är viktigt att ha en beslutsorienterad

utformning av informationen. Exempel på detta kan vara att förståelsen av

resultaträkningen förbättras genom att den utformas på ett nytt sätt.

Undersökningen visade att många aktieägare hade problem att förstå ekonomisk

information och att de därför använde den i liten utsträckning. Trots detta var det

få företag som hade försökt anpassa informationen till mottagarnas

förutsättningar, delvis beroende på att de redovisningsansvariga på företagen var

konservativa och ovilliga att ändra företagets ekonomiska information. Men

Bohlin menar också att det inte enbart räcker med att förenkla och förkorta

innehållet i redovisningen då ekonomisk information är ett komplicerat område.

Även användarnas kunskaper i redovisning måste förbättras, då effektiv

kommunikation bara kan uppkomma om sändare och mottagare förstår

varandra.23

Även McGrail konstaterar i en undersökning att beslutsfattandet i mindre

företag, jämfört med större företag, ofta karaktäriseras av en begränsad mängd

information och att besluten grundar sig på företagsledarens personliga

erfarenheter. Studien behandlar frågan om beslutsfattandet i mindre företag blir

bättre i och med användningen av redovisningsinformation. McGrail fastslår att

risken för företagarna att göra fel val i en speciell beslutssituation minskas om

de använder all tillgänglig information. Vidare menar han att företagarna skulle

dra nytta av redovisningsrelaterad information om de tog sig tid och kraft för att

kunna använda och förstå all den tillgängliga informationen. Han anser att

många företagare inte är medvetna om att den information som kontinuerligt ges

till dem är användbar om den organiseras och analyseras på rätt sätt.24

                                                          
22 Bohlin 1987
23 Ibid
24 McGrail 1978
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Enligt Östman bör den traditionella redovisningsteorin kompletteras med

styrnings- och användningsaspekter på ett systematiskt sätt. Han menar att det

finns ett behov av en mera beteendeinriktad redovisningsteori som är anpassad

för den interna ekonomiska styrningens problem. Östman talar i sin studie om

ekonomisk inriktning. Med detta menar han den inverkan redovisningsmåtten

har på aktörernas attityder till ekonomiskt utfall. De empiriska studierna visade

att det är svårt att identifiera vilken roll enskilda mätvärden eller enskilda

budget- eller rapportdokument spelar vid beslutsfattande, men att

redovisningsmått har betydelse vid beslutsfattande.25

3.4.1 Rapportanvändning

Thorén menar att regelbunden rapportanvändning av större omfattning ofta

endast görs av ett begränsat antal chefer. Merparten använder endast rapporterna

vid enstaka tillfällen och vissa använder dem inte överhuvudtaget. Vidare menar

han att rapportanvändningen i den löpande verksamheten huvudsakligen

förekommer i två situationer:

•  I direkt anslutning till viss beslutssituation, då användningen innebär försök

till att besvara relativt enkla frågor. Exempelvis: ”har jag råd att köpa en

lastbil denna månad?”

•  I samband med externa eller interna motparter, där användningen innebär att

förhandlingsargumentet hämtas mer eller mindre direkt ur rapporterna.

Exempelvis: ”hur mycket har vi sålt av den produkten i år?”

                                                          
25 Östman 1980
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Antaganden att rapporter kan ge ett betydelsefullt stöd vid beslutsfattande spelar

en betydande roll i redovisningsforskning. Dessa antaganden har sina rötter i

beslutsteori och innebörden av uttrycket ”stöd” är att rapportinformationen

erbjuder en möjlighet att reducera osäkerheten i konsekvenser av framtida

beslut. Rapporter kan också ge en signal om att någon del av verksamheten inte

utvecklas i enlighet med ett visst jämförelsevärde. Härigenom kan företagaren se

om en avdelning eller hela företaget går dåligt och kan därmed vidta åtgärder

innan det är för sent.26

De revisorer vi intervjuat menar att månadsrapporteringen ofta sker på slentrian

i små företag och att företagarna inte använder rapporterna som beslutsunderlag

i speciellt stor utsträckning. Sundin anser att företagen generellt borde bli mer

medvetna om hur de kan dra nytta av rapporterna som beslutsunderlag.

Revisorerna menar vidare att vissa företagare går igenom rapporterna noggrant

varje månad när de får dem från redovisningsbyrån medan andra inte går igenom

dem överhuvudtaget. Vid intervjuerna framkom även att rapportanvändningen

varierar betydligt mellan olika branscher. Inom exempelvis detaljhandeln är

många företag med i olika kedjor vilka kräver rapporter och statistik. Detta leder

även till att företagarna blir mer medvetna om sina rapporter. I till exempel

livsmedelsbranschen är det vanligt att företagarna är mycket intresserade av

rapporterna och framförallt av nyckeltalen. De jämför sina nyckeltal med

nyckeltal för övriga företag i branschen, exempelvis omsättning per anställd,

omsättning per kvadratmeter och lagrets omsättningshastighet. Thollander

menar att rapportanvändningen ofta även skiljer sig åt från företag till företag

beroende på om de köper redovisningstjänsten eller sköter redovisningen själva.

Han poängterar också att det skett en förändring de senaste tio åren och att det

nu är vanligare att företagen sköter en del av redovisningen själva, vilket också

leder till att de följer upp rapporterna bättre. Enligt Molander är en anledning till
                                                          
26 Thorén 1995
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den låga rapportanvändningen bland småföretagare att kvalitén på rapporterna

inte alltid är så bra där eftersom småföretagare ofta inte lägger ner så mycket

resurser på rapporterna. Exempelvis måste ett tillverkande företag inventera

lagret varje månad och värdera produkter i arbete för att få bra kvalité på

rapporterna och rättvisande siffror. För ett handelsföretag däremot är

bruttovinsten ofta viktigare och den är betydligt lättare att få fram.27

De revisorer vi intervjuat menar att företagarna kan använda månadsrapporterna

till exempelvis skatteplanering, för att få en optimal tillåten skattebelastning. De

anser dessutom att företagarna kan gå miste om skattefria utdelningar om de inte

följer med i rapporterna. Enligt Molander skulle företagarna även kunna

använda rapporterna som underlag för kalkyler eller för att räkna ut lönsamheten

per produkt. Han menar att småföretagare ofta inte tänker på räntor och

avskrivningar när de räknar ut produktkostnaden. Exempelvis kan de tro att en

produkt är mer lönsam än vad den egentligen är på grund av att de inte har

räknat med fasta kostnader eller samkostnader. Detta kan leda till att marginalen

på produkten inte är så bra som företagaren tror, så även om de omsätter mycket

så är det inte säkert att de har tillräcklig marginal.28

Samtliga revisorer anser att företagarna tidigt kan få signaler på om företaget går

dåligt genom att använda rapporterna. Detta gör att de lättare kan undvika

konkurs, förutsatt att kvalitén på rapporterna är bra. De menar att om företagarna

lämnat rätt information till redovisningsbyrån så blir kvalitén på rapporterna bra

och företagarna kan redan när de får månadsrapporten se om det har börjat gå

dåligt för företaget. Det är speciellt viktigt att företagarna lämnar rätt

information om kundfordringar och leverantörsskulder samt lagernivån. Visar

rapporterna inte rätt siffror och det är en komplex verksamhet så kanske inte

                                                          
27 Molander, Sundin & Thollander
28 Ibid
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företagarna märker om omsättningen sjunker eller om kostnaderna ökar.

Revisorerna anser att ju mer komplext ett företag är desto mer rapportering

behövs. Komplexa företag kan exempelvis vara företag med stora investeringar i

maskiner, stora lagerförändringar eller företag som har pågående arbeten, vilket

gör att de ligger ute med mycket pengar. Revisorerna påpekar även att det är

viktigt att företagarna gör något åt situationen när de får signaler om att

företaget börjar gå dåligt. De förhindrar inte konkurs endast genom

rapportanvändning utan måste även agera.29

Vidare anser Molander att ekonomisk rapportering är viktig i aktiebolag

eftersom styrelsen där kan bli personligt betalningsansvarig om de inte upprättar

en kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. Styrelse och ägare

är ofta samma person i små företag. Han konstaterar också att det är lika viktigt

för enskilda firmor att använda sig av rapporterna eftersom det där blir personlig

konkurs för företagaren. Revisorerna menar vidare att det finns många företag

som har gått dåligt eller till och med i konkurs och som skulle kunna ha undvikit

detta om de använt sig av de ekonomiska månadsrapporterna. Företagarna kan

exempelvis undvika detta genom att studera rapporterna innan de gör

investeringar. Ser de att det går dåligt för företaget så kan de låta bli att göra

vissa investeringar. Det är alltså viktigt att de studerar rapporterna innan de

fattar beslut.30

                                                          
29 Molander, Sundin & Thollander
30 Ibid
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3.4.2 Användning av annan information än rapporter

Företagare som är mottagare av

ekonomiska rapporter förväntas

använda dessa rapporter som stöd i

sin ekonomiska styrning, trots detta

är icke-användning frekvent

förekommande. Vad beror det på

att företagarna inte använder rapporterna? Många småföretagare går ofta på

intuition och tidigare erfarenheter istället för att använda sig av rapporterna vid

beslutsfattade. I en studie av Thorén framkom att den viktigaste förklaringen till

att rapporter inte används är att de upplevs komma för sent för att kunna

utnyttjas i operativ verksamhet. Andra faktorer som också påpekas är bristande

påverkbarhet, för hög aggregeringsgrad, otillräcklig datakvalité och att

informationen presenteras på ett svårförståeligt sätt. Dessutom påpekas att det

kan förekomma brister eller specifika egenskaper i rapportsystemet som kan

verka hindrande på rapportanvändning.31 Mintzberg tar upp två andra typer av

faktorer som kan utgöra potentiella hinder för användning av rapporter:

”…The basic premise of this paper is that the use of management

information is determined by complex relationships between the

information made available to the manager, the pressures

imposed upon him by the organization in which he works, and

the ways in which his brain receives and processes the

information available”

Mintzberg 1975 s 1

                                                          
31 Thorén 1995

ICKE-
RED.INFO
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Han menar vidare att en annan anledning kan vara att rapporternas fysiska

omfattning är så stor att inte mottagaren ”hinner” läsa dem, så kallad

information overload32. Hur informationen ska presenteras i de ekonomiska

rapporterna avgörs av vilket informationsbehov som finns i företaget. Ett

tillvägagångssätt kan vara att redovisaren utformar rapporterna tillsammans med

användaren. Det är dock inte lämpligt att enbart låta rapportanvändaren avgöra

hur rapporten ska utformas eftersom han kan sakna tillräckliga kunskaper om

vad som är möjligt att ta fram i rapporterna. Thorén anser att redovisningen kan

uppfylla vissa av de informationskrav som ställs, men att den bör kompletteras

med annan information.33

De revisorer vi intervjuat menar att småföretagarna är mer entreprenörer än

ekonomer och att ett av skälen till att de inte använder sig av rapporterna är att

de inte har ekonomisk utbildning och därför inte förstår informationen i

rapporterna. De menar att det viktigaste är att kunderna förstår vad rapporten

säger och att de får den information de behöver för att kunna fatta beslut.

Molander menar att de flesta företagare tycker att det är svårt att läsa

rapporterna och tror att det skulle vara möjligt att förenkla dem. Thollander

poängterar dock att det idag finns många unga människor med bra ekonomisk

utbildning som startar eget och är mycket bättre förberedda än vad som var

vanligt förr i tiden. Vidare menar han att banken dessutom kräver mer kunskap

nu när företagarna ska låna pengar. De kräver exempelvis att få veta vad

företagaren har för affärsidé, budget, konkurrenter samt hur han räknat på

kundunderlaget. Sundin anser att banken många gånger drar slutsatsen att det ej

går så bra för företagen innan företagarna själva gör det. Detta brukar ske i

samband med att bankerna begär kreditupplysningar och då märker att företagets

lönsamhet inte är tillräckligt bra.34

                                                          
32 Mintzberg 1973
33 Thorén 1995
34 Molander, Sundin & Thollander
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Molander tror att en anledning till att många företag gör månadsrapporter är att

de måste ha en månatlig momsredovisning för att klara myndigheternas krav.

Företag som omsätter mindre än en miljon kronor om året kan välja att endast

göra momsredovisningen en gång om året och i dessa företag brukar

bokföringen ofta vara ännu sämre. Revisorerna menar att det är synd att

småföretagarna inte använder sig av rapporterna i större utsträckning. Molander

anser att trots att småföretagarna ofta förlitar sig på intuition och känsla, är det

inte säkert att de alltid vet vilka kostnaderna är och att det då skulle vara bra

med månadsrapporter som visar resultatet.35

Revisorerna anser att redovisningsbyråer måste fokusera på praktisk användning

eftersom kunderna varken har tid, intresse eller pengar att lägga på

redovisningen. Kunderna anser ofta att redovisning är oviktigt och att revisorn

bara kostar pengar. Sundin menar att hans uppgift är att visa att företagarna kan

få ökat utbyte av de kostnader de lägger ner på ekonomisk rapportering. Han

ifrågasätter om de över huvud taget ska skicka med balans- och

resultaträkningen eller om de endast ska skicka ut någon framåtriktande

information som till exempel likviditetsprognoser, så att företagarna istället får

ett framtidsfokus på den ekonomiska styrningen.36

                                                          
35 Molander, Sundin & Thollander
36 Ibid
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4 Företagsintervjuer

I det här kapitlet kommer vi att presentera materialet från de fem intervjuer som

genomfördes med småföretagare i Linköping. De företag vi besökte var Finntex

i Linköping AB, Booksy AB, Mannersons Fastighets AB, Ambit Systemutveckling

AB och NGIL konsult. Intervjumaterialet presenteras var för sig för vart och ett

av företagen. Vår intervjuguide återfinns i bilaga två.

4.1 Finntex i Linköping AB

Finntex är grossister inom hemtextilier och säljer bland annat lakan, bäddset,

örngott, frotté och dukar. De importerar finsk textil från Finlayson och säljer till

butiker i Sverige. Företaget har idag inga anställda förutom de två delägarna

Jenny Jansson och Tomas Jansson. Att de startade företaget berodde på att de

blev erbjudna att köpa det av den tidigare ägaren och tyckte samtidigt att det

kunde vara roligt att som far och dotter arbeta tillsammans. Deras mål för

framtiden är kunna expandera.

4.1.1 Beslut

De beslut som fattas på Finntex och som rör verksamheten är produktval och de

beslut som fattas rörande personal och företagsledning är nyanställningar och

löneuttag. De tar dessutom beslut om försäljning.

Vid vissa ekonomiska beslut, exempelvis när de ska byta leasingbil eller

nyanställa, rådgör de med sin  revisor. De gör dessutom budgeten tillsammans
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med honom. Marknadsföringsbesluten tas tillsammans med Finlayson eftersom

det är de som bekostar marknadsföringen.

Tomas Jansson menar att det svåraste beslutet är att välja vilka produkter som

ska ingå i sortimentet. Detta eftersom det skiljer mycket mellan finsk och svensk

design samt att kunderna kan ha en helt annan smak än vad de själva har. Ett

felaktigt produktval kommer dessutom att påverka dem på relativt lång sikt, då

produktsortimentet endast byts ut två gånger om året. På grund av detta, och för

att inte göra som de alltid har gjort, har de nu tagit in en speakingpartner i

företaget för att ha någon utomstående att bolla idéer med.

”Ja, gör vi inte det finns ju risken att vi gör som vanligt när vi

fattar beslut, och det är ju inte alltid så bra.”

Jenny Jansson 011120

Både Tomas Jansson och Jenny Jansson vet vilka av deras produkter som är

mest lönsamma och försöker medvetet sälja mest av dessa. De menar att

alternativet annars skulle vara att sälja stora volymer av de mindre lönsamma

produkterna.

De vill i framtiden expandera och anställa en säljare i Skåne. Med revisorns

hjälp har de räknat fram olika alternativ för vad det skulle kosta. De har jämfört

kostnaden för att anställa en säljare med enbart fast lön, med kostnaden för

delvis fast lön och viss del provision. Dessutom har de tagit fram en profil över

hur de vill att försäljaren ska vara som person. När de sen ska välja vem de ska

anställa menar både Jenny Jansson och Tomas Jansson att de kommer att välja

den person de anser vara mest lämpad för arbetet, även om denne skulle vara

dyrare. De väljer inte efter kostnaden, eftersom de anser att det viktigaste är att

de får en anställd som är bra på att sälja samt att personkemin stämmer.
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4.1.2  Information

För att vara säkra på att alltid ha ett positivt likviditetsflöde använder de sig av

factoring trots att det är dyrt.

”Vi är medvetna om att detta är väldigt dyrt, men oftast behöver

vi få in pengarna väldigt fort…”

Tomas Jansson 011120

De har även en checkkredit, men ska försöka dra ner på den för att sänka

kostnaderna. Dessutom påpekar Jenny Jansson att de även bör ha en bra relation

med leverantören för att få en lång kredittid.

4.1.3  Rapporter

På Finntex får de rapporterna en gång i månaden och Jenny Jansson och Tomas

Jansson menar att de alltid får dem i tid, vilket förmodligen beror på att de själva

lämnar underlagen tidigt till redovisningsbyrån. Däremot anser de inte att de

drar någon nytta av rapporterna eftersom de redan vet försäljningen dag för dag.

De menar att de direkt märker på försäljningssiffrorna hur det går för företaget,

och vet redan innan de får de ekonomiska rapporterna vad de kommer att visa.

Rapporterna är bara en bekräftelse på detta. De anser inte att de skulle ha större

användning av rapporterna om de var utformade på ett annorlunda sätt.

De får även muntlig rådgivning från redovisningsbyrån och anser att de lika

gärna skulle kunna få enbart denna muntliga information. Vidare menar de att de

inte skulle sakna rapporterna om de helt uteblev, men anser ändå att de ibland
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kan vara bra att ha så att de inte behöver ta kontakt med redovisningsbyrån så

fort det är något de undrar över.

Både Jenny Jansson och Tomas Jansson menar att balansräkningen är väldigt

tråkig och har därför inte intresserat sig för att sätta sig in i den. Däremot anser

de att resultaträkningen och ledarrapporten37 är tydliga, men att de inte ägnar

dem så stor tid då de redan innan de får rapporterna vet vilka kostnader de måste

dra ner på.

”Ska jag vara riktigt ärlig ägnar jag inte många minuter åt

rapporterna, de är ju inte särskilt roliga framförallt inte när det

går dåligt”

Tomas Jansson 011120

I dagsläget använder de månadsrapporterna till att jämföra informationen med

förra året. Exempelvis jämförs försäljningen och de fasta kostnaderna. När

företaget går dåligt kan de även studera sina hotell- och bilkostnader för att se

om de eventuellt går att sänka. Nyckeltal använde Jenny Jansson och Tomas

Jansson endast när de gjorde en budget innan de startade företaget.

4.2 Ambit Systemutveckling AB

Ambit Systemutveckling AB grundades i augusti år 2000 av Robert Grannerud

och Jesper Strige och är ett konsultbolag inom IT-sektorn. Deras inriktning är

konsulttjänster inom systemutveckling. Företaget har idag inga anställda

förutom de två delägarna. Anledningen till att Robert Grannerud och Jesper

Strige startade företaget var att de ville kunna bestämma själva över sin
                                                          
37 exempel finns i bilaga 1
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arbetssituation. Dessutom menar de att det är en utmaning och mycket lärorikt

att starta eget företag. De har som mål att växa, men känner inte att det är så

bråttom.

4.2.1 Beslut

De beslut som fattas på Ambit rörande strategisk planering är investeringar, men

Robert Grannerud menar att de har varit försiktiga första året och försökt att inte

göra så mycket investeringar.

”Besluten första året har styrts mycket av att vi håller en ganska

låg profil med att vi inte köper på oss för mycket som kanske

egentligen inte behövs, utan vi tar en lugn start.  Så det är mer

på den nivån...”

Robert Grannerud 011123

Trots detta anser de att inköpet av datautrustning var en viktig investering och

ett mycket lätt beslut att ta. Detta beroende på att datautrustningen var en

ovillkorlig investering eftersom det är via den de tjänar pengar.

De beslut som fattas och som rör verksamheten är inriktningen på verksamheten.

Just nu står företaget inför en brytpunkt då de kommer att ha en något

annorlunda inriktning på verksamheten nästa år. Dessa beslut kommer inte

enbart baseras på informationen i rapporterna. De menar ändå att det är tack vare

att rapporterna visar att de har uthållighet på lång sikt som de vågar ta lite större

risker och styra in mot en verksamheten som är mer osäker än den de har idag.



Företagsintervjuer

39

”Egentligen säger ju rapporterna att vi ska göra tvärtom, men

det är ju också tack vare att rapporterna visar att företaget går

bra som vi har råd att byta verksamhet.”

Jesper Strige 011123

Ett viktigt beslut enligt Robert Grannerud och Jesper Strige var valet av kund

när de skulle starta företaget. De hade två kunder att välja mellan och ansåg att

den ena var ett säkert kort med ett långt uppdrag och den andra en helt oprövad

kund men enligt dem intressantare på sikt. De beslutade sig för att välja den

oprövade kunden, vilket har slagit väldigt bra ut.

De enda beslut de hittills har behövt fatta rörande personal och företagsledning

är deras egna lönenivå. De har valt att ta ut en relativt låg lön av samma

anledning som de har varit försiktiga med att investera.

De tar inte hjälp av revisorn när de fattar ekonomiska beslut. De menar att

revisorn inte kan deras bransch och kan därför inte bedöma vilka uppdrag de bör

satsa på.

När Robert Grannerud och Jesper Strige väljer uppdrag väljer de mycket utifrån

en kombination av vad som är lönsamt och strategiskt riktigt. De menar att det

är viktigt att de hamnar före andra i branschen, det är då lättare att ta sig vidare.

En positiv effekt av att de lyckas få ett strategiskt riktigt uppdrag är att det ofta

är relativt lönsamt också. De menar dock att de är beredda att avstå från intäkter

och skulle kunna välja ett olönsamt men intressant uppdrag om de anser att det

kommer att löna sig i framtiden.
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4.2.2 Information

Robert Grannerud och Jesper Strige menar att så länge det bara är de två i

företaget kan de styra mer intuitivt för att klara de snabba svängningar som

branschen utsätts för. Än så länge drabbar inte besluten någon annan än dem

själva, men om de i framtiden expanderar och anställer personal går det ej att

styra så längre. De gör inga marknadsundersökningar utan baserar besluten på

gamla kunskaper och kontaktnätverk.

”…det blir ju snarare att man går på känslan av vad man borde

satsa på, till exempel vilken kund man ska satsa på, eller vad

man ska försöka sälja in för uppdrag…Det blir såna beslut som

är beroende av en massa andra mjuka variabler som inte visar

sig i de här papperen…”

Robert Grannerud 011123

4.2.3 Rapporter

När Robert Grannerud och Jesper Strige först fick höra att vi skulle komma och

intervjua dem tänkte de att de inte använde sig av rapporterna alls, men påstår

nu att de använder dem indirekt när de fattar beslut. Detta menar de beror på att

de studerar rapporterna varje månad och därigenom vet de omedvetet hur

fördelningen är mellan olika poster när de sedan ska grunda sina beslut.
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”…ja, vi har absolut ingenting att berätta, vi har ju aldrig tittat

på papprena… eller förresten, det har vi nog, vi har ju till

exempel tagit ut en bonuslön baserad på att vi såg att förra årets

resultat blev bra i rapporterna.”

Jesper Strige 011123

Båda två anser att månadsrapporterna är lättförståeliga och uppskattar främst

den procentuella fördelningen för de olika posterna på balans- och

resultaträkningen, vilket bland annat gör att de snabbt kan se hur kunderna

viktar sig mot varandra.

Idag använder de inte månadsrapporterna mycket men menar att de förmodligen

kommer att lusläsa dem ifall de ska rekrytera nya medarbetare då de menar att

det skulle vara intressant att se personalkostnaden per anställd. Dessutom menar

de att de skulle använda rapporterna mer om det skulle gå dåligt för företaget

och då som en prognos framåt. Nu används rapporterna mer som historisk

information, för att konstatera hur det gick förra månaden. De använder inte

nyckeltal idag men menar att de kanske börjar använda det efter bokslutet, när

de kan börja jämföra med hur det gick förra året.

När de startade företaget diskuterade de med redovisningsbyrån vilka rapporter

de ville ha och hur de skulle vara utformade. Varje månad får de balans- och

resultaträkning samt ledarrapporten. Nu när företaget varit verksamt ett tag har

de kommit fram till att de skulle vilja ha rapporterna mer anpassade efter just

deras företag, exempelvis att redovisningsbyrån skulle göra en uppföljning varje

månad utifrån en lagd budget och gärna presentera materialet grafiskt så att det

blir mer lättöverskådligt. Dessutom menar de att de då skulle vilja ha en

likviditetsrapport, vilket de inte får nu. De menar att likviditeten speglas dåligt i
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månadsrapporterna eftersom alla utbetalningar görs efter månadsskiftet och

likviditeten då sjunker med stora belopp.

Robert Grannerud och Jesper Strige menar att de får rapporterna i tid för att

kunna ha användning av dem men att de ändå redan vet hur det gått för företaget

innan de ser dem. De menar att de inte har så stora svängningar i kostnader och

intäkter från månad till månad.

4.3 NGIL Konsult

Göran Larsson driver NGIL Konsult som enskild firma och har inga anställda.

Han är konsult inom IT-branschen och arbetar med att köpa in IT-support till en

organisation för att stödja utvecklingen av vissa affärsprocesser i ett företag.

Han har ingen avsikt att i framtiden växa eller anställa fler.

4.3.1 Beslut

Göran Larsson menar att han i stort sett inte fattar några beslut alls, dels

eftersom han är ensam i företaget och dels eftersom han inte behöver göra några

stora investeringar. De beslut som fattas rörande strategisk planering är

investeringar, men de investeringar han gjort är enbart en dator och en

mobiltelefon.

De beslut Göran Larsson fattar rörande försäljning är vilken prisnivå han ska

ligga på. Innan Göran Larsson startade företaget gjorde han en kalkyl för att

räkna ut vilket timpris han skulle ta ut. I sin kalkyl uppskattade han alla
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kostnader han skulle få, som resor, dator och telefonsamtal. Därefter lade han till

en vinstmarginal och bestämde utifrån detta sitt timpris. Vid slutet av året följde

han upp kalkylen för att kontrollera om den stämde, och justerade sedan vissa

felaktigheter.

Göran Larsson gör en budget för att kunna stämma av att han ligger korrekt med

timkostnaden. För att kunna göra detta måste han göra en uppskattning av

kostnader och intäkter.

”men jag gör det på ett ganska enkelt sätt för jag bara tittar på

om det är något som kraftigt avviker ifrån vad jag hade året

innan. Så tittar jag och jämför.”

Göran Larsson 011130

Ett beslut som kan påverka företaget på lång sikt och som rör verksamheten kan

vara att ändra inriktning på verksamheten. Detta funderar han eventuellt på att

göra. Om han skulle välja att byta inriktning så kommer han att välja det utifrån

sitt eget intresse, det vill säga att han tycker att den nya inriktningen är

intressant. Han anser inte att lönsamheten är så viktig, utan menar att han istället

kan anpassa sina egna privata utgifter utifrån intäkterna. Han menar att detta

förmodligen har att göra med att han inte har så många år kvar att arbeta.

”… att jag inte bryr mig så mycket om lönsamhet tror jag har att

göra med min ålder. Värderingarna ändras med åren och nu för

tiden uppskattar jag mer att umgås med familjen… Jag jobbar

inte ihjäl mig. Jag försöker hålla nere arbetstiden. Vill kunna

sticka vid middagen på fredagen till landet eller något sånt…”

Göran Larsson 011130
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4.3.2 Information

Göran Larsson gör ingen likviditetsberäkning utan vet i förväg hur stora intäkter

han har eftersom han själv fakturerar sin kund varje månad. Dessutom menar

han att han har väldigt små utgifter.

Han träffar sin revisor minst en gång om året för att kolla igenom hur

rapporterna ser ut och hur de ska göra bokslutet. Han menar att det är bra att ha

revisorn eftersom han kan regelverket och kan stötta honom och ge lite råd om

vad han får göra och hur han bör göra. Exempelvis kan han hjälpa honom att

räkna ut vilken lön som är fördelaktigast att ta ut och hur stora avsättningar som

är bra att göra rent skattemässigt.

4.3.3 Rapporter

Göran Larsson använder inte de ekonomiska rapporterna som beslutsunderlag.

Han får endast rapporterna ett par gånger om året.

”… men det beror på att jag inte rapporterar in någonting. Jag

samlar på mig en bunt, så jag kör ett par gånger om året.”

Göran Larsson 011130

I samband med att han får rapporterna ögnar han igenom dem, men gör inga

djupare analyser av dem. Han menar att han känner till alla intäkter och

kostnader i förväg.
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”… jag vet i förväg liksom, jag har rätt lätt. Mina intäkter är ju

ganska stabila. Antal timmar varierar lite per månad och jag kan

ha lite resor och utlägg, men det är ingen stor dramatik, utan

ganska stabilt.”

Göran Larsson 011130

Göran Larsson har inga problem med att förstå innehållet i rapporterna då han

arbetat med ekonomi tidigare och även är gymnasieekonom. Han menar att han

inte skulle ha större användning av rapporterna om de var utformade

annorlunda. Han anser att informationen i rapporterna är fullt greppbar, men att

rapporterna inte tillför någon ny information.

Göran Larsson använder sig inte av nyckeltal, men jämför i slutet av året den

kalkyl han ställt upp i början av året.

4.4 Mannersons Fastighets AB

Mannersons Fastighets AB har cirka 15 anställda. Företagets verksamhet är

fastighetsförvaltning samt uthyrning av lägenheter, kontor och butiker.

Mannersons Fastighets AB har funnits i tio år. Ägarna hade tidigare drivit ett

företag i en annan bransch men med anknytning till fastighetsbranschen. När det

gamla företaget såldes kände de att det var naturligt att placera kapitalet i

fastigheter. Gustaf Mannerson har inga precisa mål för framtiden, bara lite

visionära lönsamhetsmål som att de ska nå upp olika gränser. Ett annat mål är att

ackumulera eget kapital.
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4.4.1 Beslut

De beslut som fattas i företaget och som rör strategisk planering är köp och

försäljning av fastigheter, placeringar samt finansieringar. Gustaf Mannerson

menar att när han fattar beslut försöker han kombinera att säkra framtida

intäktsströmmar och samtidigt ha idéer om vad som är riktigt att göra.

Gustaf Mannerson anser att beslut med störst risk, där han inte vet det framtida

ekonomiska utfallet, är svårast att fatta. Detta kan exempelvis vara beslut om

ombyggnationer. Då vet han ingångsvärdet och det ungefärliga

byggnationsvärdet/ombyggnadsvärdet, det vill säga kostnadssidan, men däremot

vet han inte hela intäktssidan då den är utsatt för marknadens svängningar.

Dessa beslut påverkar även företaget på lång sikt. Anledningen till att det är

svårt att förutsäga intäkterna är att företaget arbetar med korta avtal, oftast på tre

år på den kommersiella sidan. Det är fri hyressättning för butiker och kontor,

men på bostadssidan är det icke-fri hyressättning. I en stark marknad är

kommersiella fastigheter mer lönsamma, men i en svag marknad med mycket

hyresbortfall kan företaget bli tvingat att sänka hyrorna. Bostäder är däremot

trygga och ger en vettig lönsamhet. Gustaf Mannerson menar att en blandning

kan vara behaglig, speciellt i svåra tider. Det här är beslut som rör verksamheten

och han har valt att satsa på hög kvalitet och servicegrad, vilket han tror lönar

sig i längden. I en svag marknad är det lokaler med hög kvalitet som blir

uthyrda.

Ett annat beslut som också rör strategisk planering och som han anser är ganska

svårt att fatta är hur finansieringen ska ske. Den sker genom korta och/eller

långa lån och andra bolag i branschen kan ha en helt annan finansieringspolitik

än Mannersons Fastighets AB. Gustaf Mannerson försöker ha en lagom

blandning mellan korta, medellånga och långa lån och han menar att hur han
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hanterar detta har stor betydelse för företaget. Väljer han rätt så innebär det

extrapengar för företaget.

”Om man lånar på längre lån, fem-sex år, så vet man ju sin

finansieringskostnad fem år framåt. Å andra sidan så är

femårslån 1,5 % dyrare än tremånaderslån. Genom att ta korta

lån så har du 1,5 % lägre kostnad, och det är rätt så stora

summor.”

Gustaf Mannerson 011128

Gustaf Mannerson menar vidare att han utnyttjar sin revisor som bollplank. Han

ser honom som en mycket väsentlig kontakt, då det inte finns så många andra

som förstår bolagets situation. Han fattar själv de ekonomiska besluten, men

stämmer ofta av med revisorn.

”Man behöver någon som säger…har jag räknat rätt här, är det

så här eller hittar du någon fallgrop?

Gustaf Mannerson 011128

4.4.2 Information

Gustaf Mannersons redovisar varje fastighet som ett kostnadsställe, så

lönsamhetsmässigt kan han följa varje fastighet.

Mannersons Fastighets AB sköter redovisningen själva, men Gustaf Mannerson

använder ej månadsrapporterna som beslutsunderlag. Detta menar han beror på

den bransch de arbetar i, genom rapporterna kan han endast se de ungefärliga
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löpande kostnaderna. Istället gör han egna kalkyler samt en budget varje år och

en budgetavstämning. Han menar att det skulle bli väldigt stora avvikelser om

de bara tittade på plus och minus varje månad eftersom fastigheter kräver

periodvis större underhåll som exempelvis omläggning av tak och byte av hiss.

Dessa underhåll planerar de själva och lägger ut under året, vilket leder till att

han till stor del kan styra resultatet själv. Gustaf Mannerson anser även att det är

relativt liberala regler avseende vad som är reparationer och underhåll och vad

som är värdehöjande och ska aktiveras. Härigenom kan de parera resultatet för

att få ett liknande resultat från år till år.

Gustaf Mannerson gör budget och budgetuppföljning, där han dels ser resultatet

för varje fastighet, dels totalt för hela företaget. Eftersom han varit verksam i

företaget ett antal år menar han att prognosen han gör efter första halvåret är

relativt tillförlitlig.

”…den här prognosen som jag gör, det är den som inverkar. Har

man kört det här ett antal år så vet man att den är rätt så

tillförlitlig om man gör den noggrant…Det går alltså att styra

rätt så väl i ett sådant här företag, det är skillnad mot till

exempel ett säljande företag…”

Gustaf Mannerson 011128

Löpande reparationer som inträffar till exempel när hyresgäster flyttar försöker

de anta och budgetera. Erfarenhetsmässigt vet de ungefär vad varje omflytt

kostar och hur många omflyttningar det blir per år.

Gustaf Mannerson gör ingen kassaflödesanalys utan läser av kontoställningarna

den tionde varje månad för att veta att han alltid har likvida medel. Han menar

att likviditeten även påverkas av extraordinära reparationer.
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4.4.3 Rapporter

Gustaf Mannerson menar att de endast använder rapporterna på halvårsbasis.

Anledningen till detta är att kostnaderna inte är jämnt fördelade över månaderna.

Han ser främst till helheten i rapporterna och har inte svårt att förstå innehållet i

dem.

”Nej, det är ju så pass enkla rapporter vi har, det är kostnader

och intäkter, och balanssituationen känner jag ju till.”

Gustaf Mannerson 011128

Han anser inte att han skulle ha större användning av rapporterna om de var

utformade på ett annorlunda sätt, utan har svårt att se nyttan av dem. Han menar

att intäkterna är relativt konstanta för varje månad, men kostnaderna är något

högre första halvåret beroende på klimatet. Cirka 60 % av kostnaderna kommer

första halvåret och 40% andra halvåret.

Gustaf Mannerson räknar fram nyckeltal en gång om året i samband med

bokslutet, men det är inget han praktiskt använder.

4.5 Booksy AB

Booksy AB grundades i april 2000 och har idag 12 anställda i Sverige samt en i

Norge. Företaget gör bokningssystem över Internet för små och medelstora

företag. Deras specialitet är datasystem för bokningsintensiva branscher såsom

frisörer, friskvårdsanläggningar, restauranger med mera. Mikael Lindblom är

VD på Booksy och var en av dem som var med och grundade företaget.

Dessutom ansvarar han för ekonomin och till viss del också försäljningen.
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Anledningen till att de startade företaget var att de tyckte de hade en bra

affärsidé och att de också var tidigt ute med den. En annan anledning var att de

ville vara med och starta ett företag för att se hur det går. De har som mål att

inom fem år kunna gå in på börsen.

4.5.1 Beslut

Mikael Lindblom menar att det i ett nystartat företag behöver fattas många

beslut då det inte finns några rutiner att gå på. De beslut som fattas i företaget

och som rör strategisk planering är bland annat i vilken takt företaget ska växa,

vilka branscher de ska gå in i och hur de ska klara finansieringen. De beslut som

fattas rörande försäljning är prissättning på produkter och de beslut som rör

personal och företagsledning är nyanställningar. Han menar att det svåraste

beslutet är prissättningen av produkterna.

”Det svåraste beslutet är nog ändå prissättning…i den här

branschen kostar det så pass mycket att ta fram ett nytt

datasystem samtidigt så vet vi aldrig hur många kunder som

kommer att köpa varje datasystem.”

Mikael Lindblom 011127

Han menar att det gäller att försöka hitta ett pris mellan nyttan för kunden och

kostnaden för Booksy. Dessutom måste de även titta lite på konkurrenterna, och

vad de har satt för priser.

De beslut som fattas rörande verksamheten, och som Mikael Lindblom menar är

ett annat svårt beslut, är när de ska utveckla nya system. Mikael Lindbom menar
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att detta är en stor chansning som också får konsekvenser på lång sikt. För att

minimera riskerna när de utvecklar nya system idag har de alltid med personer

från marknaden. Det vill säga personer från respektive bransch som de har

kunder i. Vidare menar han att det är svårt att veta om de ska våga växa eller

inte, samt i vilken takt de ska växa.

Mikael Lindblom menar att det även är svårt att veta vilka branscher de ska gå

in i. Detta väljer de mycket utifrån vilken de ser mest lönsamhet i och som de

känner att de snabbt kan komma in på. De väljer den bransch som de tror kan ge

resultat i framtiden. Dessutom vill de att det datasystem som krävs för just den

branschen inte tar så lång tid att utveckla utifrån deras befintliga produkter.

De frågar ibland revisorn om hjälp vid exempelvis värdering av bolaget eller hur

de ska intäktsföra vissa saker. Mikael Lindblom menar att han är ett stöd vid lite

svårare ekonomiska beslut. Exempelvis hjälpte han till att ta reda på hur de

skulle hantera ekonomin i Norge när de anställde en person där. Vidare menar

Mikael Lindblom att eftersom revisionsbyrån också skötte bokföringen åt

Booksy i början är revisorn väldigt insatt i just detta företag.

”Jag använder honom som ett bollplank…just eftersom han är så

pass insatt i företaget sedan tidigare…han vet ju hur företaget

går men är ändå utomstående.”

Mikael Lindblom 011127
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4.5.2 Information

Mikael Linblom menar att informationen i rapporterna är det som de till störst

del grundar sina beslut på. Företaget sköter redovisningen och tar fram

rapporterna själva. Mikael Lindblom anser att en anledning till att han använder

rapporterna så pass mycket kan vara att han själv har studerat ekonomi, vilket

gör att han även kan utforma dem på det sätt han vill ha dem. Han menar att

många småföretagare kanske går på känsla, men anser att detta inte går i Booksy

beroende på att de expanderar så fort och har flera anställda. Han anser att de

måste ha ett verktyg för att veta säljarnas kostnader och resekostnader, eftersom

de skiftar så mycket från månad till månad.

Annan information han använder sig av, utöver rapporterna, är

marknadsanalyser. De gör analyser på marknaden innan de tar fram nya system.

De tar reda på hur många företag det finns, vad de omsätter, vad de är beredda

att betala för ett datasystem samt vad det finns för konkurrenter. Mikael

Lindblom menar att det är viktigt att de gör noggranna analyser innan de går in

på en marknad. Åtminstone försöker de att göra det, och han menar att det här

har blivit bättre i företaget på senare tid. När företaget var nystartat var det inte

lika genomarbetade analyser.

4.5.3 Rapporter

Mikael Lindblom menar att de helst sköter rapporteringen själva på Booksy.

Han påstår vidare att de inte skulle få rapporterna i tid för att kunna fatta rätt

beslut om de lämnade bort redovisningen. För dem är ekonomi väldigt viktigt
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och de kan inte få informationen en månad efter att det hänt, då kan det redan

vara för sent.

Mikael Lindblom menar att det inte är något i rapporterna som han skulle vilja

vara utan. Han anser att alla rapporter säger något, men den rapporten som säger

minst är balansrapporten.

”Det skulle i så fall kunna vara balansrapporten, men den är ju i

och för sig också viktig…”

Mikael Lindblom 011127

Vidare menar han att eftersom han har läst ekonomi på högskolenivå så blir inte

informationen i rapporterna svårförståeliga för honom. Han anser också att

eftersom det är han själv som gör rapporterna skulle han inte ha större

användning av dem om de var utformade på ett annat sätt.

Han anser att det är viktigt att ha bra rapporter då företaget expanderar snabbt.

Det är viktigt att ha bra underlag att arbeta efter för att försöka bedöma vad som

kommer att hända. Han menar att det är skillnad när det är ett nystartat företag

som vill växa snabbt, då är det viktigt att de arbetar kontinuerligt med rapporter

och följer upp och tittar på avvikelser. Det är skillnad till exempel för ett företag

som har hållit på i tio år och kan säga till 90 procent vad som kommer att hända

nästa månad och kan jämföra med föregående år.

”…just i ett nystartat företag, speciellt om man vill expandera

snabbt, så är det väldigt viktigt att jobba just med rapportering

och prognoser…”

Mikael Lindblom 011127
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Mikael Lindblom menar att det är bra med prognoser men även det är svårt i ett

nystartat företag eftersom det kan vara svårt att förutsäga framtiden när de inte

har något att jämföra med. Trots detta är det prognoserna tillsammans med

resultatrapporten som Mikael Lindblom absolut inte skulle vilja vara utan.

Dessutom använder han sig mycket av cashflowrapporten, som de gör varje

månad för att säkert veta att pengarna kommer räcka till.

På Booksy jämför de nyckeltal från månad till månad, bland annat omsättning

per anställd, resultat per anställd och omkostnader per anställt.

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av några av variablerna vi vill belysa

från intervjuerna.
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Finntex Ambit NGIL Mannersons Booksy

Bransch Textil Data Data Fastighet Data

Anställda 2 2 1 15 13

Företagsform AB AB EF AB AB

Nystartat X X X

Köper
redovisnings-
tjänsten X X X

Budget-
användning X X X X

Rapport Använder Använder Använder Använder i Använder i
användning inte alls indirekt i liten inte alls mycket liten stor

utsträckning utsträckning utsträckning

Beslut:

Strategisk
planering X X X X

Verksamhet X X X X X

Försäljning X X X X

Kunder X

Personal och
företags-
ledning X X X
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5 Analys och slutsats

I detta kapitel kommer vi att beskriva empirin i referensramens termer samt

kommentera vad vi tror att resultaten beror på. I slutet av kapitlet följer sedan

slutsats, egna reflektioner och förslag till fortsatta studier.

5.1 Analys

Nedan kommer vi att analysera intervjumaterialet med hjälp av Simons

beslutsmodell. Efter detta presenterar vi vilken information de företag vi

intervjuat använder sig av vid beslutsfattandet. Detta gör vi genom att ta hjälp av

Bergström och Lumsdens modell. Vi kommer även att beskriva

rapportanvändningen hos våra intervjuföretag.

5.1.1 Beslut

De vanligaste besluten som framkommit vid intervjuerna och som rör strategisk

planering är investering och finansiering. Beslut rörande verksamheten är

inriktning på verksamheten samt produktval och beslut tillhörande

beslutsområdet försäljning är främst prissättning. Vidare är de vanligaste

besluten som rör kunder val av kund och beslut rörande personal och

företagsledning är löneuttagets storlek. Något som revisorerna menade var

viktiga beslut men som inte nämndes av något av våra intervjuföretag var bland

annat storlek på utdelning och hur stora företagsförsäkringar företagarna kan ta.

Något som förvånade oss är att vi innan intervjuerna trodde att beslut rörande

marknadsföring och expansion var vanligt förekommande i mindre företag, detta
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framkom dock bara vid ett fåtal av intervjuerna. Vi menar att det här

förmodligen är en följd av att företagen vi intervjuade är relativt små och inte

har så stora resurser. Dessutom har det varit högkonjunktur de senaste åren så

det har förmodligen inte varit så svårt att arbeta upp en kundkrets utan att

marknadsföra företaget.

Nedan kommer vi att analysera Simons beslutsmodell genom att koppla ihop

denna med det material vi fått fram vid de intervjuer vi gjort. Vi har i tabellen

nedan strukturerat upp materialet under respektive beslutsområde. Efter tabellen

kommer vi att diskutera mer ingående kring innehållet.
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Besluts- Intelligence - Design - Choice -
område Faktorer som Formulering av Val av

initierar en handlings- handlings-
beslutsprocess alternativ alternativ

Strategisk lönsamhets- lång- el. kort- kvalité för långsiktig
planering planering siktig lönsamhet lönsamhet

finansiering långa el. korta lån en blandning

expansion olika möjliga bransch med mest
branscher att framtida lönsamhet i
träda in i samt med snabbast

möjlighet till inträde

Verksamhet byta uppdrag lång- el. kort- bra långsiktig
siktig lönsamhet lönsamhet även om

dåligt på kort sikt

om uppdragen tar fortsätta med utifrån intresse
slut verksamheten

el. byta inriktning

konjunktur- kommersiella en blandning
förändring fastigheter el.

bostadsfastigheter

Kunder val av kund vid säker eller osäker osäker men
starten av företaget men intressant intressant

Personal och nyanställa säljare kostnad el. personlighet
företags- personlighet
ledning
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Faktorer som initierar en beslutsprocess (intelligence)

Simon menar att den utlösande faktorn för beslut är en förändring i den

nuvarande situationen eller att företagarna ser en möjlighet till något. Vad vi

kommit fram till i de företag vi intervjuat är att vad som bland annat initierar en

beslutsprocess kan vara när de tvingas välja kund eller bestämma hur

finansieringen ska ske. Andra orsaker kan vara att konjunkturen förändras eller

att de vill expandera och då till exempel behöver anställa mer personal. Två av

företagen vi intervjuade såg nya möjligheter i att i framtiden kunna byta uppdrag

eller verksamhetsinriktning. Detta försätter dem i en beslutssituation där de

måste bestämma om de ska fortsätta med sitt nuvarande uppdrag eller våga satsa

på något nytt.

Vi menar att de här utlösande faktorerna kan vara specifika i just de här

företagen framförallt beroende på att tre av företagen var nystartade och då ställs

inför andra beslutssituationer än företag som varit verksamma länge.

Exempelvis anser vi att ett nystartat företag ibland kanske inte riktigt har

bestämt verksamhetsinriktning utan provar sig fram till vilken som passar dem

bäst och är mest lönsam. I och med att de byter verksamhetsinriktning tvingas de

ibland även byta kund, då nuvarande kunder kanske inte efterfrågar deras nya

produktutbud. Ett företag som varit verksamt under en längre tid byter sällan

verksamhetsinriktning, utan har förmodligen redan en stabil och inarbetad

verksamhet som är lönsam på lång sikt. Vidare anser vi också att nystartade

företag i början kan tvingas lägga mycket resurser på att arbeta upp en

kundkrets, vilket äldre företag ofta redan har. Detta har vi inte märkt som något

problem för de företagare vi intervjuat, men vi anser att det kan bero på att det

varit högkonjunktur de senaste åren.
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Vi menar vidare att nystartade företag befinner sig i en tillväxtfas och då ställs

inför beslutssituationer som att till exempel anställa mer personal eller göra

nyinvesteringar. Även äldre företag gör nyinvesteringar men oftast rör deras

beslut istället reinvesteringar. I vissa nystartade företag görs det dock ibland

mindre investeringar än vad som skulle gjorts om de varit verksamma länge. En

anledning till detta kan vara att de endast gör de absolut nödvändigaste

investeringarna eftersom företagarna inte vet hur lönsamheten kommer att se ut

om några månader.

Formulering av handlingsalternativ (design)

För att kunna göra ett val måste företagarna ta fram olika handlingsalternativ.

Enligt Simon tas, i småföretagen, endast ett fåtal alternativ fram på grund av att

alla möjliga alternativ inte är kända. Detta eftersom människan har en begränsad

tankeförmåga och ofta använder sig av standardlösningar. Vi menar att detta

stämmer väl överens med våra undersökningsföretag, men i ett företag

uppmärksammade vi att de reflekterat över problemet med standardlösningar. I

det företaget hade de valt att ta in en speaking partner, för att få nya idéer och

undvika att göra som de alltid hade gjort, det vill säga vad Simon menar med att

applicera en tidigare känd lösning på ett känt problem.

Vi konstaterade att småföretagarna ofta enbart hade ett fåtal handlingsalternativ

att välja mellan och ibland endast valet att genomföra förslaget eller att inte göra

något alls. Exempelvis kan det vara att fortsätta med den nuvarande

verksamheten eller att byta inriktning. Vi menar att en anledning till detta är att

en del små företag inte har någon önskan att växa. De företag som vill växa

behöver förmodligen ta fram fler handlingsalternativ än de företag som endast

vill fortleva. Detta för att kunna välja ett så lönsamt alternativ som möjligt. En

annan anledning till att ta fram fler alternativ anser vi kan vara om beslutet
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kommer att påverka företaget lång tid framöver. Då borde företagsledaren ta

fram fler alternativ för att vara säker på att fatta ett bra beslut som genererar stor

lönsamhet. Vi menar att företagarna tar en risk om de inte jämför flera alternativ

utan nöjer sig med ett fåtal. Tydligast blir det här förstås när besluten rör stora

belopp.

Val av handlingsalternativ (choice)

Precis som Simon anser vi att småföretagarna inte kan maximera sin nytta

utifrån de fåtal handlingsalternativ de har. De tvingas istället satisfiera och välja

det alternativ som de anser ger ett tillfredsställande resultat. Vi har exempelvis

märkt av detta genom att de flesta företagare inte gjorde

marknadsundersökningar innan de gick in i en för dem ny och okänd bransch.

Att de inte gör några marknadsundersökningar menar vi förmodligen beror på

att småföretag inte har så stora resurser. Vilket borde leda till att de egentligen

inte vet om den bransch de är verksamma i är den mest lönsamma eller om det

hade funnits något bättre alternativ, det vill säga de slutar att söka nya alternativ

när de finner ett som uppfyller deras krav. Detta är vad Simon menar med att

beslutsfattaren satisfierar istället för maximerar.

Något vi uppmärksammat som skiljer små företag från stora är att de små

företagen inte alltid väljer handlingsalternativ utifrån vilket som genererar den

högsta lönsamheten. Så länge de uppvisar ett positivt resultat väger ibland

intresse och relationer tyngre än lönsamhet vid val av alternativ. Vi menar att en

anledning till detta kan vara att ägaren själv ofta arbetar i den löpande

verksamheten i små företag och att det därför är viktigt att personkemin stämmer

vid exempelvis nyanställning. Vi tror även här att det kan ha betydelse om

företaget har en önskan att växa eller ej. Vi menar att de företag som vill växa
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väljer mer utifrån lönsamhet, medan de som endast vill fortleva väljer mer

utifrån andra kriterier.

5.1.2 Information

Vi har valt att använda oss av Bergström och Lumsdens modell för att visa

vilken information som används i de företag vi intervjuade.

     Intern information      Extern information

Officiell information

Icke officiell information

Används inte alls

Används relativt lite

Används relativt mycket

Används i stor omfattning

Figur 4 Informationsanvändning

Källa: Bergström & Lumsden 1993 s 238, egen bearbetning

Bergström och Lumsden kom i sin undersökning fram till att låganvändarna ofta

förlitar sig på egentillverkade underlag vid beslutsfattande och att övrig

Ekonomiska rapporter Statistik, ex.
branschstatistik

Egentillverkade
underlag, t.ex. ”bra-att-
ha-mappar” eller
intuition.

Genom kontakter med
ex. banker, revisorer,
kunder och
leverantörer



Analys och slutsats

63

information är av underordnad betydelse. Vi konstaterar att även de företag vi

intervjuat till största delen förlitar sig på intuition och tidigare erfarenheter. Vi

menar att en anledning till detta kan vara att små företag ofta har tillgång till

samma information som finns i rapporterna trots att den inte är strukturerad på

samma sätt. Vi anser dock att det på lång sikt finns risker med att basera

besluten uteslutande på intuition och känsla. Ett problem som kan uppstå är att

företagsledaren inte uppmärksammar de ekonomiska problem som finns innan

det är för sent att vidta några åtgärder. Vi tror dock att detta inte är något stort

problem i de minsta företagen där företagsledaren dagligen är involverad i

verksamheten och då borde märka om det går dåligt för företaget.

Vi menar vidare att småföretagarna kan försitta olika möjligheter genom att inte

använda sig av rapporterna. Exempelvis kan de gå miste om skattefria

utdelningar samt tidiga varningssignaler om att till exempel halva aktiekapitalet

är förbrukat så att de måste upprätta en kontrollbalansräkning. Upprättar de inte

kontrollbalansräkningen i tid blir de personligt betalningsansvariga, vilket vi

menar skulle kunna undvikas genom rapportanvändning. Småföretagare kan

även ha begränsade resurser för att klara ekonomiska problem och

konjunkturnedgångar. Genom att använda sig av ekonomiska rapporter kan de

minska företagets sårbarhet och öka möjligheten att få tidiga varningssignaler.

Vi anser därför att företagarna borde bli mer medvetna om och hur de kan dra

nytta av de ekonomiska rapporterna.

I Rice och Hamiltons undersökning framkom att företagarna saknade

ekonomiska kunskaper men ändå hellre förlitade sig på sin intuition och känsla

än på professionella råd. Detta stämmer inte överens med de företag vi

intervjuat, där de flesta både hade goda kunskaper i redovisning samt ofta tog

hjälp av revisorn vid ekonomiska beslut. Endast ett av de företag vi intervjuade

menade att de inte kunde få hjälp av revisorn eftersom revisorn inte hade någon
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kunskap om deras bransch. Att våra intervjuföretag tog hjälp av revisorn vid sitt

beslutsfattande leder enligt oss indirekt till att de använder sig av de ekonomiska

rapporterna. Detta eftersom revisorn grundar sina åsikter på den ekonomiska

information som företagen har lämnat till honom. En anledning till att

företagarna rådfrågar revisorn tror vi kan vara att de ej förstår innehållet i

rapporterna trots att de hävdar att de gör det. Vi menar att rapporterna kanske

trots allt är dåligt utformade och att företagarna inte får den information de

behöver från dem. En annan orsak skulle kunna vara att de inte har tid eller lust

att sätta sig in i rapporterna och då tycker att det är mer praktiskt att rådfråga

revisorn när det dyker upp ett problem.

5.1.3 Rapporter

Av våra undersökningsföretag är det endast ett som använder de ekonomiska

månadsrapporterna i stor utsträckning. Övriga företag använder rapporterna

endast i mycket liten utsträckning. I ett av dessa företag används rapporterna

dock omedvetet då de vid olika beslut, som till exempel löneuttagets storlek,

egentligen grundar löneuttaget på hur siffrorna i rapporterna ser ut. Revisorerna

menar att rapporter ofta används i liten utsträckning i småföretag, men att

användningen kan skilja sig åt beroende på verksamhet och bransch. Detta har

inte vi märkt av men tror att resultatet av vår undersökning hade blivit

annorlunda om vi exempelvis hade intervjuat ett företag med stort lager. Ett

sådant företag har svårare att överblicka sina tillgångar än vad till exempel ett

tjänsteföretag har och skulle därmed behöva använda rapporterna mer. Vi menar

även att ett företag med stora lager behöver månadsrapporterna för att kunna se

lönsamheten mellan olika produkter. Vidare anser vi att rapportanvändningen

kan öka om företaget är verksamt i en bransch som kräver att de gör stora
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investeringar, exempelvis fastighetsbranschen. När företagarna gör stora

investeringar tar de stora risker och behöver då göra omfattande beräkningar.

Dessa beräkningar skulle kunna baseras till stor del på informationen i

månadsrapporterna.

En revisor vi intervjuade ansåg även att graden av rapportanvändning kan bero

på om företagarna utför redovisningen själva eller om de köper tjänsten. Detta

har även visat sig i vår undersökning, då det företag som använde rapporterna i

stor utsträckning även skötte redovisningen själva. Vi menar att de som själva

sköter redovisningen har mindre problem att förstå den eftersom de anpassar

redovisningen efter sina egna specifika behov. De arbetar också mer aktivt med

informationen. Vi menar att detta också framkom i vår undersökning då

företagsledarna i ett företag, vilka hade viss ekonomisk utbildning, från början

hade en önskan att sköta redovisningen själva. De konstaterade dock snart att det

tog för lång tid för dem att sköta redovisningen själva eftersom de inte hade

någon rutin. De ansåg att det var bättre att låta en redovisningsbyrå utföra

tjänsten för att istället kunna ägna sig helt åt själva verksamheten. En anledning

till detta menar vi kan vara att personer med ekonomisk utbildning, vilka förstår

redovisning, gärna vill sköta den internt för att få bättre kontroll. Vi tror även att

det kan bero på företagets storlek, är företaget för litet lönar det sig inte att sköta

redovisningen internt eftersom företagarna saknar rutin, vilket gör att

redovisningsarbetet blir för tidskrävande. Något som stöder det här är att i ett av

de företag vi intervjuade, där företagsledaren hade ekonomisk

högskoleutbildning, valde de att själva sköta redovisningen så snart företaget

hade blivit lite större. Detta trots att det egentligen inte lönade sig att anställa en

person för att sköta redovisningen. Vi menar att det när företaget blir större är

värt de extra pengar det kostar att sköta redovisningen själva för att få bättre

kontroll över företaget.
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McGrail anser att företagarna borde dra nytta av redovisningsinformationen i sitt

beslutsfattande och att även risken för felval skulle minska om de tog sig tid att

använda och förstå informationen. Vi har märkt att detta inte stämmer överens i

de företag vi har intervjuat eftersom företagarna verkar förstå

redovisningsinformationen men ändå inte använder sig av den i så stor

utsträckning. Av våra intervjuföretag är det endast ett par som använder sig av

de ekonomiska månadsrapporterna för sitt beslutsfattande. Vi tror att en

anledning till detta kan vara om företaget har som mål att växa. Vi tror även att

företagets storlek påverkar graden av rapportanvändning, då vi funnit att de

minsta företagen vi intervjuat använder sig minst av rapporterna. De företag vi

intervjuade varierade i storlek från en till femton anställda och vi anser att det är

ganska självklart att de större företagen har svårare att få en överblick över

verksamheten utan rapporterna.

Flera tidigare studier som gjorts visar att en anledning till att rapportanvändning

inte är så frekvent förekommande i små företag är bristen på ekonomisk

kunskap. Detta var även vår föreställning innan vi började uppsatsarbetet.

Utifrån detta förvånade det oss att de flesta av de företagare vi intervjuade hade

ekonomisk kunskap och menade att de inte hade några problem med att förstå

rapporterna och att de inte skulle använda dem mer om de var utformade

annorlunda.

I samband med detta har vi uppmärksammat att de flesta av de företagare vi

intervjuat upprättar budget trots att Sundin hävdar att cirka 90 % av företagarna i

hans kundkrets inte upprättar någon budget. Vi menar att ökade kunskaper

genom utbildning borde ge bättre förutsättningar att kunna hantera budgetering.

Vidare bör större kunskapsnivå även öka förutsättningarna för att dra nytta av

budgeten som till exempel vid budgetuppföljning. Vi tror att detta tyder på att de

företagare vi intervjuat har bättre ekonomisk kunskap än genomsnittsföretaget
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beroende på att vi anser att det krävs viss ekonomisk kunskap för att göra budget

och budgetuppföljning. Vi tror därför att dessa företag inte speglar

genomsnittsföretaget på ett rättvist sätt och att urvalet så här i efterhand kanske

inte var det bästa.

Vad vi anser är anmärkningsvärt är att dessa företag, trots ekonomisk kunskap,

inte använder sig i någon större utsträckning av rapporterna. Vi anser att detta i

så fall borde tyda på att rapportanvändningen är ännu lägre i de företag där det

saknas ekonomisk kunskap. Detta verkar stämma överens med de tidigare

studier som gjorts, då det framkommit att avsaknaden av ekonomisk kunskap är

en orsak till den låga rapportanvändningen. Vi vill dock poängtera att vi inte

hade någon möjlighet att kontrollera om de verkligen hade goda kunskaper i

ekonomi, men vi vet att åtminstone en av företagarna har ekonomisk

högskoleutbildning. Av ovanstående resonemang menar vi att om företagare

med ekonomisk kunskap använder rapporterna i liten utsträckning och

företagare utan ekonomisk kunskap i ännu mindre utsträckning borde detta tyda

på att rapportanvändningen generellt sett är mycket låg i små företag.

Något som förvånade oss är att det företag som visat förlust under ett par år inte

använde sig av rapporterna alls. Vår föreställning innan var att det var de som

skulle använda rapporterna i störst utsträckning. Vi tror dock att detta företag

utgör ett undantag och att det borde vara vanligare med rapportanvändning i

företag med dålig lönsamhet.

Vi hade även föreställningen att rapportanvändningen skulle skilja sig åt mellan

olika juridiska företagsformer. I vår undersökning framkom ingen skillnad i

rapportanvändningen, men detta kan bero på att vi endast intervjuade en enskild

firma och ett företag som gått dåligt och vi menar att ett enda företag inte kan

representera alla enskilda firmor eller alla företag som gått dåligt.
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Thorén menar att en anledning till att småföretagare inte använder rapporterna

som beslutsunderlag kan vara att de upplevs komma för sent för att kunna

utnyttjas i verksamheten. Vi märkte av detta i ett av de företag vi intervjuade där

de ansåg att rapporterna kom för sent för att de skulle kunna ha nytta av dem. De

valde då istället att sköta redovisningen själva för att när som helst i månaden

kunna gå in och kontrollera resultatet och då tidigt kunna vidta åtgärder. Detta

företag hade också hög förändringstakt vilket vi menar är en anledning till att

företaget upplevde att rapporterna kom för sent. Vi anser att detta borde vara

typiskt i företag med hög förändringstakt. Dessa företag borde ha mindre nytta

av rapporterna då de innehåller historisk information vilken för dem redan är

inaktuell när de får rapporterna.

Andra anledningar till den låga rapportanvändningen är enligt Thorén att

rapporterna har för hög aggregeringsgrad eller att informationen presenteras på

ett svårförståeligt sätt. Vi har dock inte uppfattat att något av detta har varit

anledningen till att rapportanvändningen är låg i de företag vi intervjuat.

Företagarna menar istället att anledningen till att de inte använder sig av

rapporterna är att de anser sig ha tillgång till samma information och anser sig

veta siffrorna redan innan de får månadsrapporterna.
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5.2 Slutsats

Vi ska i detta stycke sammanfatta vad vi kommit fram till i vår undersökning.

Detta gör vi genom att bland annat återkoppla till den frågeställning vi hade i

uppsatsens inledningen.

•  Vilka ekonomiska beslut fattas i små företag?

I vår undersökning visade det sig att de beslut som är vanligast förekommande i

små företag rör investeringar, produktval, försäljning, lönestorlek,

verksamhetsinriktning, prissättning samt finansiering. Det här är alltså beslut

som ryms inom alla de beslutsområden som vi behandlat. Vi är medvetna om att

de beslut vi fått fram kanske inte är typiska för alla små företag. Detta då tre av

de företag vi intervjuat är nystartade och vi menar att de då ställs inför lite

speciella beslutssituationer.

•  Används ekonomiska månadsrapporter som beslutsunderlag i små

företag?

I de företag vi intervjuat visade det sig att ekonomiska månadsrapporter

användes i mycket liten utsträckning som beslutsunderlag. Dock menar vi att

vissa företag indirekt använder sig av rapporterna. Detta eftersom de företagarna

dels studerar rapporterna varje månad och då omedvetet använder denna

information vid beslutsfattandet, dels rådfrågar flera av företagen revisorn vid

viktiga beslut och revisorn använder sig då av informationen i

månadsrapporterna.
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•  Varför använder små företag ekonomiska månadsrapporter i större

eller mindre utsträckning?

Vi menar att en anledning till att många småföretag inte använder sig av

rapporterna är att de redan känner till informationen som finns i dem innan de

får tillgång till dem. Detta eftersom de är så pass små och då kan hålla reda på

all information utan rapporterna. Om företagen däremot börjar växa anser vi att

det blir viktigare med rapportanvändning. Ju större företaget är desto svårare blir

det för företagaren att överblicka verksamheten och vi menar då att genom att

använda rapporterna i större utsträckning får företagaren lättare att kontrollera

verksamheten. Vi anser även att detta har visat sig i vår undersökning då det var

ett av de större företagen som använde sig mest av rapporterna.

Vidare menar vi att rapportanvändningen till viss del kan bero på företagarnas

ekonomiska kunskaper eftersom en förutsättning för rapportanvändning är att de

förstår innehållet. Vi vill dock poängtera att det finns företagare med ekonomisk

kunskap som ändå inte använder sig av rapporterna, vilket tyder på att det här

inte är den största anledningen till låg rapportanvändning.

Rapportanvändning kan även variera bland annat beroende på företagets bransch

och verksamhet. Exempelvis behöver en företagare som gör stora investeringar

göra mer omfattande beräkningar än en företagare som har sin egen lönekostnad

som största utgiftspost. Därmed kanske han behöver använda sig av rapporterna

i större utsträckning. Ännu en anledning kan vara hur stor risk företagaren tar,

det vill säga hur stora belopp det rör sig om eller beslutens bindningstid.

Exempelvis vid köp av en dyr maskin som är specialanpassad för verksamheten

tar företagaren en stor risk eftersom beslutet inte går att ångra inom överskådlig

framtid. En sådan investering binder också stora belopp och kräver kanske

därför mer rapportanvändning.
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Något annat som kan påverka rapportanvändningen är företagets

förändringstakt. Vi menar att om företaget växer väldigt fort så kan

informationen i rapporterna redan vara inaktuell när de får månadsrapporterna.

Vi anser därför att det är lämpligt att företag med hög förändringstakt sköter

redovisningen internt så att de då får den information de behöver i tid och då har

möjlighet att dra nytta av rapporterna. Det har även visat sig att företag som

sköter redovisningen själva använder rapporter i högre utsträckning än företag

som köper redovisningstjänsten, eftersom de då kan ta fram den information de

behöver och även får större inblick i siffrorna.

5.3 Egna reflektioner och förslag till fortsatta studier

Vår föreställning när vi inledde vårt uppsatsarbete var att småföretagare inte

förstod innehållet i rapporterna och att det var anledningen till att de inte

använde dem. Detta visade sig dock inte vara fallet i de företag vi intervjuade då

de flesta hade ekonomisk kunskap men ändå inte använde sig av rapporterna. Vi

kontrollerade dock inte hur pass bra intervjupersonernas ekonomiska kunskaper

var. Vi tycker därför att ett förslag till fortsatta studier skulle kunna vara att göra

en uppsats i form av ett test, där intervjupersonernas insikter i ekonomi provas.

Exempelvis skulle en fråga kunna vara om de anser att soliditeten i företaget är

bra och vad som skulle hända om soliditeten vore lägre. Då märks ganska tydligt

om intervjupersonen förstår de ekonomiska begreppen eller inte.

Vidare menade inga av de företagare vi intervjuade att de skulle ha större

användning av rapporterna om de var utformade annorlunda. I efterhand kan vi

konstatera att det kanske hade varit bättre om vi hade haft med oss ett förslag på

en rapport som utformats på ett enklare sätt för att se om vi fått ett annorlunda

svar då. Vi menar därför att det skulle vara intressant om någon genomförde en
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liknande studie men då med ett förslag på en enklare rapport som kunde

uppvisas för företagarna vid intervjuerna.

Något vi uppmärksammat i efterhand är att fyra av de fem företag vi intervjuat

använde sig av budget, trots att det enligt revisorerna är ovanligt att

småföretagare upprättar budget. Vi menar att detta kanske leder till en felaktig

bild av småföretag och att de företag vi intervjuat eventuellt hade bättre

kunskaper i ekonomi och redovisning än genomsnittsföretaget.

I egenskap av ekonomer menade vi innan vi gjorde vår undersökning att det var

viktigt för småföretagarna att använda sig av rapporterna för att kunna förbättra

lönsamheten. Så här i efterhand anser vi att det kanske är vi som måste tänka om

och att småföretagare många gånger kanske kan fatta beslut lika bra utan

rapportanvändning. Detta eftersom företagen är små och informationsmängden

ofta är liten och lätt att överblicka även utan rapporter. Företagarna har alltså

tillgång till samma information som i rapporterna även om den inte är

strukturerad på samma sätt. Detta kan dock variera mellan företagen, vissa

företagare har inte har samma förmåga som andra att förlita sig på känsla och

intuition. Vi menar vidare att det finns en risk med att enbart förlita sig på

intuition och inte använda sig av rapporter. Exempelvis kan företagarna gå miste

om de tidiga varningssignaler som rapporterna kan ge om att företaget börjar gå

dåligt.
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Frågor till revisorerna

Beslut

Vilka ekonomiska beslut tror du fattas i små företag?

Information

Tror du att företagen använder annan information än ekonomiska rapporter som

beslutsunderlag?

Anser du att det finns ekonomisk kunskap i de små företagen?

Rapporter

Hur uppfattar ni att era kunder (små företag) använder sig av de ekonomiska

månadsrapporterna och till vad?

Vad anser du att kunderna skulle kunna använda de ekonomiska rapporterna till?

Anser du att de försitter några möjligheter om de inte använder de ekonomiska

rapporterna?

Menar du att det finns företag som gått dåligt eller i konkurs och där de hade

kunnat undvika detta om de använt sig av de ekonomiska månadsrapporterna?

Hur tidigt gick det i så fall att se att företaget började gå dåligt?

Vad i rapporterna anser du borde vara intressant för småföretagarna?

Tror du att rapportanvändningen skiljer mellan olika branscher?



Bilaga 2

Frågor till företag

Beslut

Vilka ekonomiska beslut fattas i företaget?

Vilka ekonomiska beslut är svårast att fatta och varför?

Kan du nämna ett beslut som påverkar företaget lång tid fram över?

Vet du vilka produkter som är mest lönsamma?

Tar du fram flera alternativa handlingsalternativ när du ska fatta ett beslut?

Om ja, hur beslutar du vilket av de olika handlingsalternativen du ska välja?

Varför startade du företaget?

Information

Vad använder du för information som beslutsunderlag?

Används annan information än ekonomiska rapporter som beslutsunderlag?

Hur utnyttjar du din revisor?

Hur gör du för att veta att pengarna kommer att räcka till?

Rapporter

Hur ofta får du ekonomiska rapporter från redovisningsbyrån?

Får ni rapporterna i tid för att kunna ha nytta av dem?

Kan du ge exempel på information i rapporterna som inte säger dig något?

Kan du ge exempel på information i rapporterna som du inte skulle vilja vara

utan?

Hur använder du de ekonomiska månadsrapporterna?

Jämför du rapporterna med dem från föregående år/månad?

Använder du dig av nyckeltal?
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Tror du att du skulle du ha större användning av rapporterna om de var

utformade på ett annorlunda sätt?


