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1 EKONOMISTYRNING I
SMÅFÖRETAG

Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrund till varför en undersökning
som den här kan vara av intresse att genomföra. Vidare ges en
översiktsbild av problemområdet  som syftar till att ytterligare tydliggöra
vilken relevans studien har. Diskussionen mynnar ut i fyra övergripande
problemställningar vilka vi avser att behandla i den föreliggande
undersökningen. Avslutningsvis presenteras undersökningens syfte samt
vad vi har valt att kalla företagsledarperspektivet, vilket utgör en viktig
utgångspunkt i vår undersökning.

1.1 Bakgrund

Hur företag använder ekonomisk information för att styra sin verksamhet är
en företeelse som har studerats av ett stort antal forskare och ur många olika
perspektiv. Den forskning som har bedrivits kring ekonomistyrning och
ekonomisystem och som kan anses vara relevant har till största delen varit
inriktad på stora företag (se bland annat Olson et.al, 2000, Mitchell & Reid,
2000, Samuelson, 1999, Bergström & Lumsden, 1993 och Andersson, 1995).
Ett av skälen till detta kan vara att forskare har utgått från att de resultat som
genereras från forskning kring stora företag kan appliceras även på
småföretag. Utifrån vetskapen om de fördelar som investeringar i
ekonomisystem och metoder för ekonomistyrning har gett i stora företag, har
en föreställning skapats om att motsvarande investeringar kan ge fördelar även
i småföretag. En naturlig följd av ovanstående är att den litteratur, som
används i undervisningen på ekonomutbildningar på universitet och
högskolor nästan uteslutande berör problematik som utgår från förhållanden i
stora företag.



Kapitel 1 Inledning

- 2 -

Att småföretag hamnar i skymundan på bekostnad av större företag inom
forskningsvärlden kan illustreras av följande citat:

”….small enterprises in the eyes of the academic community are analogous to
plain girls and acne-ridden boys at a high school dance – they are present in large
numbers, but usually are unnoticed. Small firms move through their typically
brief life spans neglected, untouched and unassisted by the sophisticated hand of
scholarship.”

Källa: McGuire, 1976, (s.115)

På senare år har dock fler och fler forskare valt att intressera sig för
kombinationen ekonomistyrning och småföretag. Två svenska studier som har
detta fokus och som har kommit att utgöra en inspirationskälla för vår
undersökning är Bergström & Lumsden (1993) och Andersson (1995).

Med ovanstående förhållande i åtanke kan vår undersökning ses som
ytterligare ett bidrag till kunskapen om ekonomistyrning i småföretag. Vi har
valt att koncentrera oss på de allra minsta företagen, vilket i denna
undersökning definieras som företag med mindre än 20 anställda.  Kunskapen
kring hur företag av just denna storlek praktiskt arbetar med ekonomisk
information och hur viktigt de anser det vara med ekonomistyrning är enligt
oss relativt begränsad och behovet av ytterligare kunskap borde vara stort.

1.2 Problemdiskussion

Då småföretag utgör en väsentlig del av Sveriges företagsstruktur och
sysselsätter en stor del av den svenska befolkningen är det  ur ett
samhällsperspektiv vikigt att uppmärksamma och kartlägga de speciella
omständigheter som råder i småföretag. Småföretag kan anses vara viktiga
skapare av ny sysselsättning vilket ytterligare motiverar att deras problem och
speciella förutsättningar studeras i forskarsammanhang. (Samuelsson, 1999)
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En utgångspunkt i vår undersökning är att ekonomisk styrning är av yttersta
vikt och en relevant företeelse att studera oavsett om studieobjektet är små
eller stora företag. Att bristfällig ekonomisk styrning är ett mycket stort hot
mot många företags existens syns om inte annat när orsaker till konkurser i
småföretag studeras. I studier har det framkommit att den vanligaste orsaken
till konkurser bland småföretag är bristfällig ekonomisk styrning och att en av
de främsta orsakerna är bristande ekonomiska kunskaper (Clark, 1999).
Wichmann (1983) diskuterar kring orsaker till konkurser och konstaterar att
det nästan uteslutande handlade om bristfällig styrning av företaget orsakad av
otillräckliga kunskaper i företagsledning i allmänhet och hur ekonomisk
styrning kan leda till större chans för överlevnad i synnerhet. Andersson
(1995) anser att förekomsten av ekonomisk styrning utgör en möjlighet för
småföretag att få tidiga varningssignaler om att något är snett och i många fall
kan det vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Sådana signaler är
viktiga, då småföretag ofta inte har möjlighet, i form av exempelvis uppbyggda
reserver av eget kapital, att klara sig genom långa perioder av olycklig
ekonomisk utveckling (Samuelsson, 1999). Följande citat är talande för hur
viktigt många forskare tycker att det är med ekonomisk styrning i småföretag.

”….the clearest and most startling distinctions between successful and
discontinued small business lie in their approach to the uses which can be made
of accounting information…”

Källa: McMahon & Holmes, 1991 (s.19)

Det torde finnas belägg för att förutsättningarna för ekonomistyrning i allt
väsentligt skiljer sig mellan små och stora företag, vilket ett flertal forskare har
uppmärksammat. En av slutsatserna i Bergström & Lumsdens (1993) studie är
att företagsledaren är av central betydelse för att förstå vilken roll
ekonomistyrningen och ekonomisystemet har i småföretag. Företagsledarens
roll, med avseende på operationellt beslutsfattande och ren inblandning i den
dagliga ekonomiska styrningen, blir mindre i takt med att företaget växer i
storlek. Enligt Andersson (1995) är de teorier och verktyg som idag finns att
tillgå främst inriktade på stora företag och han ställer sig frågan om de
verkligen går att applicera på småföretagens behov. En av Anderssons
utgångspunkter är en norsk litteratur- och enkätstudie utförd 1980 av
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Kinserdal & Kyllingstad1. Studien syftade till att utreda om det finns några
skillnader mellan ekonomistyrning i små respektive stora företag. Slutsatsen av
enkätstudien var att behoven av ekonomisk styrning i princip är samma för
små respektive stora företag. Dock bör de verktyg och teorier som finns till
hands och metoder för hur dessa görs tillgängliga för småföretagen utvärderas
och utvecklas så att de är anpassade efter företagens behov.

Eftersom småföretag i stor utsträckning använder sig av redovisningsbyråer
för hjälp med det ekonomiska arbetet är det viktigt att dessa förstår hur
småföretag arbetar för att de skall kunna tillhandahålla en lämplig och för
företaget givande service. Det krävs följaktligen av parterna utanför företaget
att de är lyhörda för vilka behov som finns i småföretagen och att verktygen
anpassas efter småföretagens kunskaper och behov vilka kan vara kraftigt
skiftande. (Bergström & Lumsden, 1993) Marriot & Marriot (2000) påpekar i
sin undersökning att de tjänster som redovisningsbyråerna erbjuder är starkt
påverkade av de krav på ekonomisk information som finns i lagtexten. Detta
får till följd att mindre hänsyn tas till att småföretagen skall kunna använda
informationen i styrningen och på så sätt få ett mervärde av tjänsten. Vidare är
ett vanligt problem, enligt Marriot & Marriot, att informationen inte fås
tillräckligt ofta och att det tar för lång tid att ta fram den.

I de företag som utför hela eller delar av det ekonomiska arbetet internt bör
det finnas goda förutsättningar för att ta fram relevant ekonomisk information
på regelbunden basis och använda det som beslutsunderlag för att styra
verksamheten. Ett problem som många forskare har uppmärksammat, se
bland annat Bergström & Lumsden (1993) och Andersson & Helander (1993),
är  att de datoriserade standardsystem som används av många företag primärt
utvecklas med tanke på att tillmötesgå de externa krav på företagens
redovisning som finns i lagtexten. Mindre hänsyn tas till hur småföretagen kan
och vill utforma samt använda systemen för styrning av verksamheten. En
följd av ovanstående är att många svenska småföretag tenderar att ha ett
externt syfte med sitt ekonomisystem, nämligen att möta de krav som
                                                          
1 Ett utförligt referat av Kinserdal & Kyllingstad (1980) återfinns i Andersson & Helander (1993).
Originalkällan (Kinserdal, A. & Kyllingstad, T-G., 1980, ”Ekonomistyrning i småbedrifter”,
Bedriftsekonomen, nr 8, s.424-429) gick vid den aktuella tidpunkten inte att få tag på inom Sverige.
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lagstiftaren har ställt på företag i form av lagar och regler för hur redovisning
skall gå till (Olson et.al, 2000). Det skulle alltså tyda på att ekonomisystemet i
liten utsträckning används som ett hjälpmedel för att få en effektiv styrning av
företaget vilket borde vara ett av huvudsyftena med ekonomisystemet.

Författare har lyft fram aspekter som att den ekonomiska informationen,
oavsett om företaget har en intern eller extern ekonomifunktion, är för
aggregerad och övergripande och att den presenteras i en abstrakt form som ej
passar småföretagen behov. Marriot & Marriot (2000) uppmärksammar detta
och menar att informationen kan bli meningsfullare genom att den bryts ned
på lägre nivå och presenteras på ett mer användarvänligt sätt. Problemen gör
att småföretagaren ofta har svårt att se nyttan med ekonomisk information.
Detta kan leda till att företagsledaren i småföretag istället tenderar att förlita
sig på informationskällor av mer informell karaktär vilket får till följd att
styrningen mer bygger på fingertoppskänsla och erfarenhet än på ett
beslutsfattande baserat på kunskapen om alternativa ekonomiska utfall (Rice
& Hamilton, 1979).

En alternativ förklaring, vid sidan av att ekonomisystemen inte är anpassade
för småföretagens behov, till att ekonomisk information eventuellt används i
liten utsträckning kan vara att småföretagare besitter för dåliga kunskaper för
att kunna utnyttja de verktyg som finns för ekonomisk styrning. Genom åren
har flera projekt, bland annat i NUTEK:s regi, genomdrivits i syfte att öka
småförtagares kunskaper i att driva ett företag (Andersson & Helander, 1993).
Det har dock visat sig att småföretagare inte är någon lättillgänglig grupp när
det gäller utbildning vilket kan bero på ett bristande intresse eller oförståelse
när det gäller arbetsuppgifter som internredovisning och ekonomisk styrning.
Kinserdal & Kyllingstad (1980) säger i sin studie att den litteratur som finns
och de kurser som är riktade till småföretag ofta är på ett för svårt teoretiskt
plan för småföretagaren och att en anpassning är nödvändig.
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Att det förmodligen råder en okunskap kring ekonomiska frågeställningar kan
illustreras av följande citat:

”Overall, available evidence suggests that the state of knowledge about financial
management, and the exercise of financial control, remains inadequate in small
business”

McMahon & Holmes, 1991, s 27

Slutligen visar Bergström & Lumsden (1993) i sin studie att det finns stora
skillnader även småföretag emellan. Studien koncentrerar sig på skillnader i
utformning och användning av ekonomisystem, beroende på faktorer som
kan delas in under företagets situation, ekonomifunktionens struktur och
företagsledarens kompetens samt chefsstil. Andersson (1995) pekar också på
vikten av att ta fram relevant teori och kunskap kring skillnader i
ekonomistyrning i småföretag. Att förstå hur dessa skillnader ser ut och vad
de beror på gör att de verktyg och teorier som finns kring ekonomisk styrning
i småföretag bättre kan anpassas till företagens behov och kunskapsnivå.

Ovanstående resonemang leder oss fram till fyra övergripande
problemområden, som vi avser kartlägga i vår undersökning.

1. Hur är ekonomisystem utformade i småföretag?
2. I vilken utsträckning använder småföretag ekonomisystem i styrningen av

företaget?
3. Hur värderar småföretag den ekonomiska information de erhåller ur

ekonomisystemet?
4. Vilka faktorer kan användas för att förklara variationer i utformning och

användning av ekonomisystem och värdering av ekonomisk information?
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1.3 Syfte

Syftet med vår undersökning är tudelat:
1. Beskriva hur ekonomisystem är utformade, hur de används samt hur

ekonomisk information värderas i småföretag med mindre än 20 anställda.

2. Förklara variationer i småföretagens utformning och användning av
ekonomisystem samt värdering av ekonomisk information som
beslutsunderlag.

1.4 Företagsledarperspektivet

En av utgångspunkterna i vår studie är vad vi kallar för
företagsledarperspektivet. När man studerar företag av så liten storlek som vi
gör så blir det naturligt att se företagsledaren som en person med mycket stort
inflytande över verksamheten. Bergström & Lumsden (1993) använder
uttrycket ”företagsledaren är företaget” (Bergström & Lumsden, 1993, s.65)
för att spegla företagsledarens betydelse. Företagsledaren deltar oftast i stor
utsträckning i den operativa verksamheten och har ofta en annan helhetsbild
över verksamheten än vad som är fallet med företagsledare i större företag.
Ofta är företagsledaren och ägaren av företaget samma person och det gör att
han/hon automatiskt erhåller ett mycket stort inflytande och en befogenhet
att fatta majoriteten av de beslut som påverkar verksamheten i någon
utsträckning.

För att operationalisera företagsledarens betydelse för användning och
utformning av ekonomisystem samt värdering av ekonomisk information så
har vi genomfört två åtgärder. Dels har vi riktat enkäten, som är vårt verktyg i
datainsamlingen, till företagsledaren då vi givet det valda perspektivet behöver
dennes svar och åsikter, dels har vi i vårt urval exkluderat företag som ingår i
en koncern då vi antar att detta förhållande påverkar företagsledarens roll i
företaget. Ett avsnitt i enkäten är också enbart riktat till företagsledaren och
dennes situation.
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1.5 Disposition av undersökningen

För att ge en överblick över uppsatsens upplägg presenterar vi här en
disposition. Först presenteras en figur där uppsatsens beståndsdelar illustreras
och därefter följer en kort genomgång av vad de olika delarna innehåller och
hur de avses att användas.

Figur 1.1: Undersökningens disposition
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1.5.1 Ekonomistyrning i småföretag

Uppsatsen inleds med en bakgrund till varför det är av intresse att studera
småföretag och ekonomisk styrning. Till detta fogas en problemdiskussion
som mynnar ut i fyra forskningsproblem som vi avser att behandla i
undersökningen. Vi preciserar också ett syfte med undersökningen samt
introducerar företagsledarperspektivet, som har varit en viktig utgångspunkt i
empiriinsamlingen och bearbetningen av resultaten.

1.5.2 Referensram

Referensramen syftar främst till två saker:
1. Den avser att ge en översikt av tidigare forskningsbidrag inom områdena

ekonomisk styrning, beslutsfattande och informationshantering i
småföretag. Denna översikt ger läsaren viktiga insikter för att förstå vårt
val av forskningsfrågor.

2. Vi avser också att använda den för analys och jämförelser i kapitel 4.
Eftersom referensramen till stor del innehåller konkreta resultat från
tidigare studier används den i jämförande syfte för att ge legitimitet till vår
egen undersökning. Insikter som har erhållits i referensramen används
också som en av utgångspunkterna i den avslutande diskussionen i kapitel
6.

1.5.3 Metod

I en undersökningen som gör anspråk på att vara vetenskaplig är det viktigt att
ge en så genomskinlig bild som möjligt av det praktiska tillvägagångssättet för
att läsaren själv skall kunna bedöma undersökningens reliabilitet och validitet.
Genom att ha en genomarbetad och  djupgående metoddel minimerar vi
risken för att vi skulle förbise något viktigt moment i undersökningens
struktur och uppbyggnad och underlättar således också vårt försvar av
undersökningens resultat och tillvägagångssätt.



Kapitel 1 Inledning

- 10 -

1.5.4 Resultat av enkätstudien

I detta kapitel  kommer vi att besvara undersökningens beskrivande syfte. I
anslutning till resultaten kommer vi att återge våra egna kommentarer på de
erhållna resultaten samt göra jämförelser med tidigare undersökningar gjorda
på området.

1.5.5 Förklaring av utformning och användning av
ekonomisystem samt värdering av ekonomisk information

I kapitlet besvarar vi vårt förklarande syfte. Vi presenterar och förklarar
variationer i utformning och användning av ekonomisystem samt värdering av
ekonomisk information. Vi ger också våra egna kommentarer till resultaten.

1.5.6 Sammanfattande diskussion och slutsatser

I detta avslutande kapitel gör vi en mer djupgående analys av några centrala
aspekter som har framkommit i kapitel 4 och 5. Kopplingar görs till
problemdiskussionen och presentationen av tidigare studier. Analysen präglas
av våra egna slutledningar och resonemang.
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2 REFERENSRAM
Syftet med detta kapitel är att beskriva den referensram som ligger till
grund för vår undersökning. Kapitlet inleds med definitioner av för
undersökningen viktiga och grundläggande begrepp. Därefter lyfter vi fram
studier som är av relevans för vår undersökning. Avslutningsvis preciserar
vi de forskningsfrågor som har utgjort vår utgångspunkt för
datainsamlingen och den efterföljande analysen.

2.1 Begreppsförklaring

För att klargöra hur vi definierar grundläggande begrepp i undersökningen
förklarar vi nedan vad vi menar med begreppen ekonomisystem, ekonomisk
information samt ekonomistyrning.

Ekonomisystem är ett formaliserat informationssystem som primärt används
för företagets ekonomistyrning. De delar som brukar ingå i ekonomisystemet
är redovisnings- och budgetsystem. Ur redovisningssystemet härleder
företaget ekonomiska rapporter och nyckeltal. Ekonomisystemet kan också
omfatta andra stödsystem såsom kalkylsystem. (Samuelsson, 1985) Vi
definierar ekonomisystem som ett formellt system som innehåller separata
eller integrerade system för redovisning, budget och kalkyl.
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Figur 2.1: Ekonomisystem enligt svensk modell (källa: Samuelsson, 1990)

Vår användning av begreppet ekonomisystem överensstämmer således med
ovanstående modell, som innefattar budget-, kalkyl- och redovisningssystem.
Vanligt är att referera till ekonomisystemet som ett datoriserat system men
detta är inte en nödvändig förutsättning enligt vår definition.
Ekonomisystemet kan helt eller delvis handhas och administreras manuellt.
Vidare har vi i vår definition av ekonomisystemet inte skiljt på om
delsystemen, redovisning, budget respektive kalkyl, organiseras internt eller
externt.

För att förklara hur vi definierar Ekonomisk information gör vi i likhet med
Thorén (1995) en koppling till ekonomistyrning. Med ekonomisk information
avser vi den information som är avsedd att användas samt faktiskt används
vid den ekonomiska styrningen. En viktig aspekt i vår undersökning är att
studera i vilken utsträckning den ekonomiska styrningen grundar sig på den
formella ekonomiska information som genereras i ekonomisystemet. Den
formella informationen utgörs av ekonomiska rapporter, nyckeltal, budgetar
och kalkyler. Den formella delen kan även innefatta andra typer av
information, såsom branschinformation och egentillverkade ekonomiska
underlag.

KALKYLSYSTEMBUDGETSYSTEM

Budgetupprättande Förkalkylering

Budgetuppföljning Efterkalkylering Analyser

Extern rapportering

REDOVISNINGSSYSTEM
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Ekonomistyrning avser företagets planering och uppföljning som sker
utifrån ekonomiska mått och ekonomisk information i syfte att påverka
företagets verksamhet i önskvärd riktning (Magnusson 1985).

Vi knyter an till denna allmänna definition och avser med ekonomistyrning
användning av ekonomiska rapporter, nyckeltal, budgetar, kalkyler och
branschinformation samt övrig mer informell information av ekonomisk
karaktär för att fatta beslut om hur verksamheten ska bedrivas.

En vanlig skillnad mellan definitioner av ekonomistyrning är att de tar olika
utgångspunkter för vad styrning innebär. Vissa definitioner utgår från att det
handlar om att påverka individer i organisationen medan andra definitioner
utgår från styrning av aktiviteter i företaget (Berry et. al, 1995). Vi gör här
ingen åtskillnad utan syftar på styrning av verksamheten vilket kan innebära
både påverkan av individer och aktiviteter.

Vidare är det också vanligt att styrning definieras utifrån tre olika beslutsnivåer
där ekonomistyrning endast omfattar den taktiska beslutsnivån (Anthony &
Govindarajan, 1998). Eftersom vi studerar småföretag där vi utgår från ett
företagsledarperspektiv, innebärande att företagsledaren fattar besluten på
samtliga nivåer, gör vi dock ingen åtskillnad av beslutsnivåer.
Ekonomistyrningen enligt vår definition avgränsas följaktligen inte till enbart
beslut på taktisk nivå.
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Figur 2.2: Beslutsnivåer som innefattas i den ekonomiska styrningen i
småföretag (Källa: Anthony & Govindarajan, 1998, egen omarbetning)

Slutligen är det vanligt förekommande att vid definitioner av ekonomisk
styrning ta utgångspunkt i cybernetisk teori, som avser en process bestående
av planering, genomförande, kontroll och korrigering av avvikelser. För att
styrning ska vara möjligt utifrån det cybernetiska perspektivet måste följande
fyra förutsättningar vara uppfyllda: 1) det ska finnas ett mål med
verksamheten, 2) utfallet ska vara mätbart, 3) det ska finnas
handlingsalternativ för den som styr verksamheten och 4) det skall finnas
möjlighet att förutsäga förväntade konsekvenser av olika handlingsalternativ.
(Berry et. al, 1995) Detta tankesätt ligger till grund när vi beskriver styrningen i
småföretagen men det är inget absolut kriterium för hur vi definierar
ekonomistyrning.

2.2 Översikt av forskningsområdet

Olson.et al (2000) har presenterat en litteraturöversikt, som är relevant att ta
vår utgångspunkt i då den omfattar litteratur skriven inom redovisning och
ekonomisk styrning sett ur ett småföretagarperspektiv. Vi avser här att
använda en modifierad version av deras indelning, i syfte att sätta in vår studie
i ett vidare perspektiv och få en forskningsanknytning. Författarna delar in

      Strategiska beslut

  Taktiska beslut

      Operativa beslut
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litteraturen i tre olika områden som följer2, 1) redovisningsnormer, 2)
utformning av ekonomisystem och 3) användning av ekonomisystem.

1) Redovisningsnormer: Innebär aktiviteter som syftar till att utöva
inflytande på hur redovisningen genomförs och hur redovisningsaktiviteterna
utformas, till exempel olika slag av regleringar och revisionsverksamhet.
Normerna kan vara på internationell, nationell eller organisationsnivå.
Normerna är avgörande för hur utformningen kommer att se ut.

2) Utformning av ekonomisystem: En förutsättning för ett fungerande
ekonomisystem är att företaget organiserar en ekonomifunktion.
Ekonomifunktionen kan helt eller delvis organiseras inom företaget alternativt
läggas ut på en extern part, till exempel en redovisningsbyrå. I
ekonomifunktionen kan såväl redovisningsfunktion, som budget- och
kalkylfunktion ingå. Ur företagets ekonomisystem genereras olika typer av
ekonomisk information och det rör sig om både ex post- och ex-ante-
information. Den totala utformningen av ekonomisystemet bestäms av
utformningen av de olika delarna redovisning, budget, och kalkyl. I
utformning av ekonomisystemet innefattas vilken information som genereras i
ekonomisystemet och hur denna är uppbyggd.

3) Användning av ekonomisystem: Här avses användning av den
information som är resultatet av ekonomisystemet. Informationen kan
genereras ur redovisningssystemet, budgetsystemet samt kalkylsystemet.
Informationen används dels för internt bruk, vilket innebär att den används i
den ekonomiska styrningen av företaget, och dels för externt bruk, vilket
innebär att den kan användas av till exempel myndigheter eller banker.

Normer, utformning och användning kan ses som inbördes beroende då
användning påverkas av utformning som i sin tur påverkas av normer.
Redovisningen ingår vidare i ett större politik- och omvärldssammanhang.
Politik och omvärld har inflytande på hur redovisningen bedrivs och vice
versa. Förhållandet illustreras i figur 2.3 nedan.

                                                          
2 Fritt översatt från följande engelska begrepp: 1) Accounting norms, 2) Accounting practice, 3) Use of
accounting
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Figur 2.3: Illustration av redovisningens aktiviteter och hur de påverkar varandra. (Källa:
Olson et.al, 2000)

Med utgångspunkt i den indelning Olson et.al presenterar har vi delat in de
studier vi avser referera till i referensramen under olika kategorier. Vår egen
studie placerar sig i kategorin för utformning och användning av
ekonomisystemet, illustrerat av den streckade rektangeln i figur 2.3 ovan,
varför vi presenterar relevanta studier inom dessa områden. Vi har också lagt
till en kategori som belyser informationshantering och beslutsfattande i
småföretag och vi avser att använda oss av den när vi studerar och analyserar
våra resultat. Redovisningsnormer faller utanför vårt syfte och vi gör ej
anspråk på att beskriva hur dessa påverkar ekonomifunktionens struktur och
ekonomisystemens utformning samt användning. Vidare går vi inte djupare in
på hur politik och omvärld påverkar den miljö som småföretagen verkar i.

Politik och omvärld

Redovisningsnormer Utformning  av
ekonomisystem

Användning av
ekonomisystem
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Forskningsområde Forskningsbidrag
Utformning och användning av
ekonomisystem

Andersson, 1995
Bergström & Lumsden,1993
Kinserdal & Kyllingstad, 1980
Holmes & Nicholls, 1989

Informationsanvändning och
beslutsfattande

Rice & Hamilton, 1979
Pleitner, 1989
Thong, 1999 R

E
FE

R
E

N
SR

AM

Figur 2.4: Översikt över forskningsbidrag som ingår i vår referensram

2.3 Utformning och användning av ekonomisystem

Bergström & Lumsden (1993) har i sin doktorsavhandling studerat
utformning och användning av ekonomisystem i mindre svenska företag3.
Med utformningen av ekonomisystemet menas vilken ekonomisk information
som härleds ur redovisnings-, budget-, samt kalkylsystemet och med vilken
periodicitet detta sker. Användningen av ekonomisystemet syftar till i vilken
utsträckning den ekonomiska information som genereras ur ekonomisystemet
används i styrningen av företaget. Företagen i undersökningen klassificerades
som hög, medel eller låg med avseende på användning och utformning av
ekonomisystemet. Klassificeringen grundar sig på ekonomiska rapporter4,
budgetar och kalkyler. Nyckeltal togs inte med eftersom undersökningen
visade att de har mycket ringa betydelse både vad det gäller utformning och
användning. De undersökta företagen fördelade sig enligt följande:

                                                          
3Bergström & Lumsden (1993) undersökte företag med 5-49 anställda.
4 I undersökningen studerades endast utformningen av resultat- och balansräkning
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Höganvändning Medelanvändning Låganvändning
Högutformning 16,5% 4% 0,5%
Medelutformning 12,5% 31,5% 8,5%
Lågutformning 0% 7,5% 19%

Figur 2.5: Klassificering av utformning och användning av ekonomisystem i småföretag,
(Källa: Bergström & Lumsden, 1993)

I undersökningen konstateras att utformning och användning av
ekonomisystem samvarierar, vilket vi tydligt kan utläsa i figur 2.5. Vanligast är
att företagen är medel både med avseende på utformning och användning.

2.3.1 Utformning av ekonomisystem

Bergström & Lumsden (1993) presenterar också resultat kring hur
redovisningsfunktionen är organiserad. I 20% av företagen organiseras den
löpande redovisningen externt genom en redovisningsbyrå. Avseende
bokslutsarbete är andelen som anlitar extern hjälp betydligt högre, nämligen
57%.

I undersökningen framkom att budget- och kalkylfunktionen i stor
utsträckning organiseras internt av företagen. Vidare konstateras att 60% av
företagen har ett budgetsystem. Värt att notera är att det inte är särskilt vanligt
att upprätta likviditetsbudget och att 6% av företagen inte har någon form av
likviditetsplanering. En förklaring till detta, som ges i undersökningen, är att
om företagen seglar i medvind och inte har några likviditetsproblem så anses
inte behovet av likviditetsplanering vara  lika kritiskt. Kalkylsystem finns i runt
55% av företagen, således i en mindre andel företag än vad som var fallet med
budgetsystem.

Kinserdal & Kyllingstad (1980) presenterar intressanta resultat rörande
ekonomisystem i småföretag med mindre än 20 anställda. Runt hälften av
företagen i undersökningen har ett budgetsystem. Den budget som är
vanligast förekommande är resultatbudget, dock upprättas den i de flesta fall
endast på en aggregerad nivå för hela företaget. Att ha kontroll på
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likviditetsutvecklingen är, enligt undersökningen, mycket viktigt i de flesta
företag. Trots detta är utformningen av formella likviditetsbudgetar låg. Det
som istället används av många företag är enklare översikter av de största in-
och utbetalningarna. Med andra ord är likviditetsplaneringen i de flesta företag
baserad på enkla verktyg, något som också finner stöd i Bergström &
Lumsden (1993). Vidare visar undersökningen att endast 20% av företagen
använder kalkylinformation för styrningen av företaget. 80% av företagen
använder följaktligen inte kalkylinformation överhuvudtaget och bland de
20% som gör det återfinns de flesta inom bygg- och anläggningsindustrin.

Andersson (1995) bidrar också med insikter om utformningen av formell
ekonomisk information genererad ur företagens ekonomisystem. I likhet med
Kinserdal & Kyllingstad (1980) menar han att resultatbudgeten är den
vanligast förekommande budgettypen. Även i Anderssons undersökning
framkommer det att likviditetsplaneringen är enkel och görs främst för att
kontrollera de största betalningsflödena. Likviditetsplaneringen utförs också
oftast manuellt för hand och är sällan integrerad med de övriga delarna i
ekonomisystemet. Vad gäller kalkyler förefaller olika typer av produktkalkyler
vara viktiga för prissättning och lönsamhetsbedömningar.

I en australiensisk undersökning av Holmes & Nicholls från 1989 studeras
småföretag med mindre än 20 anställda. Utgångspunkten är vilken
information som tas fram för att användas som beslutsunderlag. Åtskillnad
görs mellan information som tas fram internt och information som fås från
extern part såsom en redovisningsbyrå. En annan viktig aspekt är att skillnad
görs mellan lagstadgad information, såsom balans- och resultaträkning, och
vad författarna benämner tilläggsinformation, vilken inte är lagstadgad.

Undersökningen visar att framtagandet av tilläggsinformation är begränsad
och tas fram i betydligt mindre omfattning än de lagstadgade rapporterna.
Den viktigaste tilläggsinformationen är resultat- och likviditetsbudget. I
undersökningen kunde en statistiskt signifikant skillnad, med avseende på hur
informationen tas fram, fastställas. En övervägande andel av den lagstadgade
informationen tas fram av extern part medan förhållandet är omvänt med
avseende på tilläggsinformationen som huvudsakligen tas fram internt.
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Informationstyp Internt, % Externt, %

Lagstadgad information

Resultat- och balansräkning 14,5 69,3

Skattedeklaration 7,7 88,8

Tilläggsinformation

Resultatbudget 17 26,6

Likviditetsbudget 20,6 16,3

Nyckeltalsanalys 7,4 5

Branschinformation 12,8 9,1

Kassaflödesanalys 20.5 8,1

Produktionsrapporter 28,7 6,7
Figur 2.6: Sammanställning över hur många procent av företagen som tar fram
redovisningsinformation internt eller externt åtminstone årligen. (Källa: Holmes &
Nicholls, 1989)

2.3.2 Användning av ekonomisystem

Enligt Bergström & Lumsden (1993) är syftet med låganvändarnas
ekonomisystem främst att tillgodose externa intressenters behov varvid
anpassningen till företagets behov av beslutsunderlag är dålig. Presentationen
av information med avseende på använda begrepp, aggregeringsnivå samt
informationens aktualitet visade sig påverka användningsgraden. Stöd för
detta finner vi i Andersson (1995), som i sin undersökning påvisar att ju mer
aggregerad den ekonomiska informationen är desto mindre användbar är den.
För att påvisa ett exempel på detta lyfter Andersson fram den upplevda nyttan
av nyckeltal. Aggregerade mått som till exempel räntabilitet anses inte vara
viktiga för styrningen. De mest intressanta måtten förefaller vara enkla och
isolerade mått som intäkter och kostnader samt vinstmått som bruttovinst och
vinstmarginal.

Kinserdal & Kyllingstad (1980) kartlägger i sin undersökning användningen
och betydelsen av ekonomiska rapporter för den ekonomiska styrningen i
småföretag. Resultaten visar att nästan samtliga företag anser att rapporter
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som måste tas fram till följd av legala krav,  som resultat- och balansräkning,
ger värdefullt beslutsunderlag. Framförallt används rapporterna för att ge en
totalbild av företagets ekonomiska situation. Den klart vanligaste
användningen av informationen är jämförelser med tidigare perioder,
vanligtvis samma period året innan. Jämförelser med olika nyckeltal är
betydligt mindre vanligt. De ekonomiska mått som i huvudsak används är
omsättning och resultat.

Andersson (1995) har också undersökt den upplevda nyttan av de ekonomiska
rapporter som genereras ur redovisningssystemet. Resultaträkningen visade sig
vara viktigast medan balansräkningen upplevdes vara mindre viktig för
styrningen av företaget. Andersson ifrågasätter dock nyttan av dessa
ekonomiska rapporter som beslutsunderlag, beroende på
periodiseringsproblem och att de inte tillför någon ny information. Det
upplevs ofta som en bekräftelse på vad företagsledaren redan vet.

En av slutsatserna i Bergströms & Lumsdens (1993) avhandling är att det
finns en efterfrågan efter mer behovsanpassade och följaktligen mer
användbara system bland småföretag. Författarna menar vidare att en
förutsättning för detta är att det åstadkommes en bättre dialog mellan
användare, redovisningsbyråer samt de som utvecklar datoriserade
standardsystem. Förutsättningarna för en högre användning skulle vidare
kunna förbättras markant om hela ekonomisystemet organiserades internt på
företaget. En sådan önskad utveckling stöter dock på problem eftersom en
övervägande del av låganvändarna, på grund av tidsbrist och bristande
kunskaper, vill överlåta stora delar av redovisningsarbetet till en
redovisningsbyrå. Författarna pekar på en lösning där redovisningskonsulterna
utför arbetet på företaget så att företagsledaren automatiskt får bättre tillgång
till ekonomisystemet. Detta skulle också medföra att användaren fick tillgång
till informationen snabbare och dessutom på ett mer naturligt sätt kan påverka
vilken typ av information som tas fram.
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2.3.3 Variationer i utformning och användning av
ekonomisystem

Flera författare har i sina undersökningar strävat efter att förklara variationer i
utformning och användning av ekonomisystem i småföretag. De som har
gjort ett av de mest uttömmande försöken att förklara dessa variationer är
Bergström & Lumsden (1993).

I sin undersökning identifierade och studerade Bergström & Lumsden ett
flertal faktorer, för att utreda hur de påverkade användning av
ekonomisystem. De förklaringsvariabler som användes var relaterade till
företagets situation, företagsledaren samt ekonomifunktionens struktur.

Företagets situation Företagsledaren Ekonomifunktionen
Storlek Kön, ålder Informationsteknologi
Verksamhet Utbildning, erfarenhet Organisation av

ekonomiarbete
Företagets ålder Informationsanvändning
Ägarstruktur Beslutsfattande
Konkurrenssituation Ledarskap

Figur 2.7: Faktorer som förklarar användning av ekonomisystem i småföretag. (Källa:
Bergström & Lumsden, 1993)

Avseende förklaringar till skillnad i användning av ekonomisystemet
säkerställde studien följande samband:

• Ekonomisystem används i högre utsträckning i större än i mindre företag
som hjälpmedel för styrning av verksamheten.

• Företagsledare med hög formell utbildning använder i större utsträckning
ekonomisystem som hjälpmedel för styrning av verksamheten jämfört med
företagsledare med låg formell utbildning.

• I företag där ekonomiarbetet utförs internt används ekonomisystem i
större utsträckning som hjälpmedel för styrningen av verksamheten än i
företag där extern hjälp anlitas.
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Kinserdal & Kyllingstad (1980) för också en diskussion om hur variationer i
utformning av ekonomisystem kan förklaras. Utifrån de erhållna resultaten
drar de, liksom även Bergström & Lumsden (1993), slutsatsen att enbart
företagsstorlek inte är tillräckligt som förklaringsvariabel. Andra viktiga
faktorer att beakta är enligt Kinserdal & Kyllingstad, produktsammansättning,
kostnadsstruktur och om företagsledaren deltar i produktionen eller enbart
ägnar sig åt administrativa uppgifter.

I Holmes & Nicholls (1989) undersökning är det huvudsakliga syftet att
fastställa faktorer som påverkar hur mycket information som tas fram för att
användas som beslutsunderlag i den ekonomiska styrningen.

När det gäller förklaringar till vad som påverkar i vilken utsträckning
ekonomisk information tas fram kunde följande faktorer och samband
identifieras och säkerställas .

- Företagets storlek
Företagsstorleken bestämdes utifrån omsättning och antal anställda. Ju
större företaget är desto mer ekonomisk information tas fram och
används i den ekonomiska styrningen.

- Företagets ålder
Författarna kunde fastställa att yngre företag tar fram information i
större utsträckning än äldre.
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- Branschtillhörighet
Skillnader mellan branscher identifierades. Bland annat kunde författarna
påvisa att tillverkningsföretag tar fram mer information än vad som är
fallet i handels- och tjänsteföretag.

- Företagsledarens utbildning
Undersökningen visade att utformning och användning av ekonomisk
information samvarierar med utbildningsnivå och att högutbildade
företagsledare är de som använder mer ekonomisk information.

Bergström & Lumsden (1993) har i sin avhandling skapat två modeller vilka
visar skillnaderna mellan hög- och låganvändare, med avseende på faktorer
som berör företagsledaren, ekonomifunktionen samt utformningen av
ekonomisystemet.

Figur 2.8: Modell över samband mellan företagsledaren, ekonomifunktionens struktur
och utformning samt användning av ekonomisystem. (Källa: Bergström & Lumsden,
1993)

Företagsledaren
Användning av information: stor

Beslutsfattande: rationellt
Utbildning: hög

Styrform: resultatstyrning

Ekonomifunktionens
struktur

Organisation av ekonomiarbetet:
internt

Utformning av
ekonomisystem

Hög

Användning av
ekonomisystem

Hög
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Figur 2.9: Modell över samband mellan företagsledaren, ekonomifunktionens struktur
och utformning samt användning av ekonomisystem. (Källa: Bergström & Lumsden,
1993)

En viktig slutsats i Bergström & Lumsdens studie är att företagsledaren har en
central betydelse för användningen av ekonomisystemet. En aspekt som lyfts
fram är på vilket sätt företagsledaren inhämtar och använder information. En
klassificering görs beroende på användningsgraden av officiell respektive icke
officiell information vid ekonomisk styrning. Officiell information är olika
typer av ekonomiska rapporter medan icke officiell syftar på egentillverkade
underlag och kontakter med exempelvis banker och revisorer. Studien visar på
två typer av användning. De som använder mycket officiell information
använder också mycket icke officiell information medan de som visar låg
användning av officiell information även i liten utsträckning använder icke
officiell information. Några företagsledare som använder den ena typen i stor
utsträckning och den andra i liten utsträckning framkommer inte i studien. En
modell, i syfte att beskriva hur företagsledaren i mindre företag inhämtar
information, utvecklas utifrån resultaten i studien.

Ekonomifunktionens
struktur

Organisation av ekonomiarbetet:
externt

Användning av
ekonomisystem

Låg

Företagsledaren
Användning av information: liten

Beslutsfattande: intuitivt
Utbildning: låg

Styrform: beteendestyrning

Utformning av
ekonomisystem

Låg
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Intern information Extern information

Officiell information Ekonomiska rapporter Statistik (till exempel
Branschstatistik)

Icke officiell
information

Egentillverkade
underlag

Kontakter (till exempel
med banker, revisorer,
Kunder)

Figur 2.10: Informationsinhämtning i småföretag. (Källa: Bergström & Lumsden, 1993)

Ett samband kan ses till hög respektive låganvändare av ekonomisystemet.
Höganvändarna anser att samtliga informationskällor förutom den interna
icke officiella informationen är av stor betydelse. Låganvändaren däremot
betonar den interna icke officiella informationen som viktigast.

Kopplingar mellan hög och låganvändare av ekonomisystem kan också göras
till företagsledarens beslutsfattande och ledarskap. Höganvändarna har en mer
rationell beslutsstil. Som tidigare sagts söker de mer information vilket kan
förklaras av att de är mer analytiska i sitt arbetssätt. Informationen som ges av
ekonomisystemet passar deras arbetssätt bättre vilket innebär att det används i
större utsträckning. Låganvändarna har en mer intuitiv beslutsstil och de
stöder sig i större utsträckning på tumregler, tidigare erfarenheter och sunt
förnuft. Företagsledarens sätt att arbeta påverkar ledarstilen, sättet på vilket
individer styrs. De som ägnar mycket tid åt den löpande verksamheten
använder ekonomisystemet i lägre utsträckning eftersom de kan förlita sig på
beteendestyrning för att få de anställda att arbeta mot verksamhetsmålen.
Ledare som är mer administrativa är höganvändare av ekonomisystemet och
förlitar sig i stor utsträckning på resultatstyrning för att påverka de anställda.
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2.4 Informationsanvändning och beslutsfattande i
småföretag

2.4.1 Information i småföretag

Pleitner (1989) konstaterar att tillgång till strukturerad information är
väsentligt för att småföretag skall kunna fatta bra beslut. Enligt Pleitner
karaktäriseras småföretagens informationshantering, både vad gäller intern
och extern information, av ineffektivitet. Verksamheten och
informationshanteringen i ett småföretag kan ses ur ett cybernetiskt perspektiv
vilket illustreras i figur 2.11 nedan.

Figur 2.11: Informationshantering och informationsanvändning i ett cybernetiskt
perspektiv. (Källa: Pleitner, 1989)

Startpunkten för alla företag är att börja samla in data. Datan kan komma från
alla möjliga håll och vara av både formell och informell karaktär. Denna data
är ostrukturerad och innehåller många oväsentligheter vilket gör att den inte är
lämplig att använda som beslutsunderlag. Dock är det, enligt Pleitner, många
småföretagare som har en tendens att pussla ihop många små delar av dessa
data och fatta snabba beslut, ett beteende som Pleitner menar faller under
begreppet intuitiv styrning. Det kritiska ligger i att transformera den
ostrukturerade och intetsägande datamängden till strukturerad och för
användaren meningsfull information.
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Pleitner delar upp informationshantering i två delar, innehåll och teknik. Vad
gäller innehållet, vilket är det vi fokuserar på i vår studie, så gör han en
uppdelning i intern och extern information. Det som avgör om företaget
kommer att använda strukturerad information i stor utsträckning eller inte är
vilken inställning företagsledaren har till informationshantering och
informationsinsamling. Inställningen beror på faktorer som utbildning, know-
how och kunskaper i att hantera olika typer informationssystem.

Pleitner påvisar följande ineffektiviteter i den interna
informationshanteringen:

• Avsaknad av relevant information.
• Generellt dåliga informationsflöden och informationskanaler i

verksamheten.
• Inadekvat informationsflöde mellan tillverkning och administration.
• Otillräcklig information om lägre nivåer i företaget.

Rent praktiskt kan detta visa sig i att företaget inte har någon uppfattning om
exempelvis lönsamheten på olika produktgrupper eller enskilda produkter eller
att man saknar relevant information, som till exempel likviditetsbudgets eller
finansiella nyckeltal.

Pleitner menar att småföretag generellt har dålig kunskap om sin marknad och
sina kunder. Pleitner konstaterar vidare att användning av information, som
till exempel en marknadsundersökning kan ge, i det närmaste är obefintlig.
Anledningarna till detta är bland annat att småföretagen inte ser nyttan av den
typen av information, att den kostar för mycket och att den är för
tidskrävande att samla in. Information om marknaden och om kunderna
erhålls via mer informella kanaler, till exempel genom samtal med vänner eller
affärsbekanta.

Thong (1999) har tagit fram en integrerad modell som förklarar viljan hos
småföretag att implementera informationssystem. I småföretag, givet deras
begränsade resurser, torde det vara så att ekonomisystemet ofta är det enda
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formella system som genererar information som kan användas som
beslutsunderlag.

Thong identifierar tre oberoende variabler som har betydelse för beslutet att
implementera ett informationssystem:

• Företagsledarens kunskaper och innovationsvilja
• Attityden till förekomsten av informationssystem, dess fördelar/nackdelar

och dess komplexitet
• Företagsstorlek

Vidare identifierar Thong tre oberoende variabler som har betydelse för i
vilken utsträckning informationssystem används:

• Företagsstorlek
• Företagsledarens kunskaper (samt andra användare av

informationssystemet)
• Behovet av information. Informationsintensiteten anses bestämmas av

vilken bransch företaget tillhör samt graden av konkurrens.

Slutsatsen är att företagsledarens attityder och kunskaper är av yttersta vikt för
att förklara viljan att implementera och använda informationssystem. Vidare
måste företaget ha en upplevd nytta av systemet för att implementera det. Om
kostnaden för investeringen i ett system anses överstiga vinsten finns det
ingen anledning till en implementering5. Thong trycker också på vikten av att
systemen måste vara lätta att använda och förstå. Om så inte är fallet kommer
de en kort tid efter implementeringen att användas i liten utsträckning och stå
sig slätt inför andra, mer informella metoder för informationsinsamling och
informationshantering.

                                                          
5 Se Andersson (1995), som menar att företag inte kommer att investera i verktyg och modeller för
ekonomistyrning om kostnaden är högre än vinsten.
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2.4.2 Beslutsfattande i småföretag

Rice & Hamilton (1979) visade i en undersökning av 35 småföretag, att
företagsledarna använde sig av en ”multidimensionell, stokastisk, icke-
kvantitativ beslutsprocess, som normalt innefattade flera olika beslutsfaktorer
för varje typ av beslut”6.

De vanligaste beslutsfaktorerna är kundrelationer, erfarenhet, teknisk
information och företagets ekonomiska situation. Företagets långsiktiga vinst
förefaller vara en viktig faktor i beslutsfattandet vilket antyder att företagen till
viss del är medvetna om de ekonomiska konsekvenser ett beslut medför.

Rice & Hamilton konstaterar att en traditionell beslutsmodell, som bygger på
formalitet och fullständig rationalitet vilket innebär att alla tänkbara alternativ
analyseras och utvärderas, varvid man väljer det bästa, inte går att använda för
att förstå hur beslut fattas i småföretag. Beslutsprocessen kan inte ses som en
önskan att fatta det optimala beslutet utan istället handlar det om att fatta ett
beslut som ger en lämplig och tillfredsställande lösning för stunden.
Beslutsmodellen ger mycket utrymme för företagsledarens ”känsla” för vad
som är ett lämpligt agerande. Ett exempel kan vara att företaget investerar i en
ny maskin när det märks att de anställda måste arbeta övertid för att klara alla
inkommande ordrar utan att göra någon närmare ekonomisk bedömning av
investeringen.

På grund av företagets storlek befinner sig företagsledaren oftast nära den
dagliga verksamheten och har en dominerande roll i alla typer av beslut. Detta
breda ansvarsområde i kombination med hög variation och parallella beslut
gör att företagsledaren tvingas att kraftigt skära ned på analys av utfall av olika
alternativ för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten vidare. En normal
person har en begränsad kognitiv kapacitet vilket gör att han/hon endast kan
hantera en viss mängd information i en given situation. Denna kapacitet kan
dock vara högre eller lägre beroende på företagsledarens kunskaper, resurser
att hantera information och tidigare erfarenhet av den aktuella
beslutssituationen. I många fall saknas alltså vad som kan kallas en formell

                                                          
6 Citatet är översatt från originalspråket engelska. Citatet hämtat ur Rice & Hamilton ,1979 (s. 1)
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beslutsprocess baserad på ett rationellt beslutsfattande. Istället bygger
företagsledaren i mycket hög utsträckning sina beslut på erfarenhet, intuition
eller ibland rena gissningar. Att fatta beslut som bygger på erfarenhet innebär
dock att företagsledaren jämför med tidigare liknande beslutssituationer och
att han/hon har en känsla för vilket beslut som kommer att generera ett bra
utfall.

2.5 Precisering av forskningsfrågor

Av de studier vi identifierat inom området är det endast Bergström &
Lumsden(1993), som ligger så pass nära vår undersökning att vårt bidrag kan
ifrågasättas. Därför avser vi här först att kortfattat beskriva vad vi tillför i
förhållande till denna studie och sedan preciseras de forskningsfrågor vi har
valt att analysera och som har utgjort en utgångspunkt för datainsamlingen.

Empirin i Bergström & Lumsdens studie är från början av nittiotalet varvid
vår studie, som utförs tio år senare, har ett nyhetsvärde inte minst med tanke
på de stora framsteg som under dessa år har gjorts inom
informationsteknologin. Detta har medfört en utveckling av lättillgängliga
datoriserade standardsystem och ändrade förutsättningar för småföretagaren
att utforma och använda sitt ekonomisystem. Ett viktigt bidrag är således att
ge en bild av situationen i nuläget och möjligöra jämförelser med situationen
för 10 år sedan.

Våra utgångspunkter skiljer sig också på flera punkter från Bergström &
Lumsden. Med avseende på utformning och användning är vår avsikt att gå
ett steg längre och ge en mer detaljrik beskrivning av hur viktiga olika
rapporter och nyckeltal är. Syftet är att kunna uttala oss om vilka rapporter
och nyckeltal som är viktigast och vilka som är mindre intressanta att beakta
när vi skall beskriva och förklara hur småföretag använder ekonomisk
information. Bergström & Lumsden har inte fokuserat på denna del att mer i
detalj studera olika nyckeltal och rapporter, varför vår undersökning bidrar
med nya insikter. Jämfört med Bergström & Lumsden har vi också tillfört en
mer utförlig värderingsaspekt för att kunna klargöra hur olika  tänkbara
problem upplevs och vad förklaringarna till detta kan vara.
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Vi har delat in forskningsfrågorna i två delar. Den första delen utgörs av
frågor med beskrivande syfte och avser utformning och användning av
ekonomisystemet samt värdering av ekonomisk information. Den andra delen
utgörs av frågor med förklarande syfte. Med hjälp av variabler som berör
företagsledaren, ekonomifunktionens utformning och företagets situation
avser vi förklara variationer i utformning och användning av ekonomisystemet
samt värdering av ekonomisk information som beslutsunderlag.

1) Beskrivning av hur ekonomisystem är utformade, i vilken
utsträckning de används och hur ekonomisk information värderas.

• Hur är företagens ekonomiska rapporter utformade samt i vilken
utsträckning används de i styrningen av företaget?

• I vilken utsträckning används nyckeltal i styrningen av företaget?

• I vilken utsträckning används branschinformation i styrningen av
företaget?

• Hur är företagens budgetsystem utformade och i  vilken utsträckning
används budgetsystemet för styrning?

• Hur är företagens kalkylsystem utformade och i vilken utsträckning
används kalkylsystemet för styrning?

• Hur värderar företagen den ekonomiska informationen och ger
ekonomisystemet tillräcklig och bra information som är användbar i
styrningen av företaget?
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2) Samvarierar faktorer, som har att göra med företagsledarens
egenskaper, ekonomifunktionens struktur och företagets situation med
utformning och användning av ekonomisystemet samt värdering av
ekonomisk information?

För att kunna förklara variationer i utformning och användning av
ekonomisystem och värdering av ekonomisk information i småföretag, har vi
valt att använda oss av följande förklaringsvariabler:

Förklaringsvariabler
FöretagsstorlekFöretagets situation
Branschtillhörighet
Företagsledarens utbildningFöretagsledarens egenskaper
Företagsledarens arbetssätt
Sätt att organisera redovisnings-,
budget-, samt kalkylfunktionen.

Ekonomifunktionens struktur

Ekonomifunktionens storlek
Figur 2.12: Förklaringsvariabler som har använts i vår undersökning

De förklaringsvariabler som vi har använt oss av har i tidigare gjorda
undersökningar av småföretag visat sig vara viktiga för att kunna förklara
frågor av de slag som vi behandlar i vår undersökning.

Följande forskningsfrågor har formulerats i syfte att förklara variationer i
utformning och användning av ekonomisystem samt värdering av ekonomisk
information:

• I vilken utsträckning samvarierar användning av ekonomiska rapporter och
nyckeltal med ovanstående förklaringsvariabler?

• I vilken utsträckning samvarierar användning av branschinformation och
utformning av egentillverkade rapporter med ovanstående
förklaringsvariabler?
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• I vilken utsträckning samvarierar utformning och användning av
budgetsystem med ovanstående förklaringsvariabler?

• I vilken utsträckning samvarierar utformning och användning av
kalkylsystem med ovanstående förklaringsvariabler?

• I vilken utsträckning samvarierar värdering av ekonomisk information med
ovanstående förklaringsvariabler?
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3 METOD

Syftet med föreliggande kapitel är att beskriva och förklara vårt
tillvägagångssätt. Först för vi en diskussion kring metodens betydelse.
Därefter följer en genomgång av vilka metodologiska utgångspunkter vi
har valt och hur detta har styrt vårt tillvägagångssätt. Vi beskriver vidare
hur vi praktiskt har genomfört undersökningen och avslutningsvis
genomför vi en kritisk granskning av vårt tillvägagångssätt.

3.1  Metodens betydelse för vetenskapligheten i vår
undersökning

Diskussioner förs ofta kring vad som kan kallas vetenskap respektive icke-
vetenskap. Vad krävs för att vi skall kunna kalla något för vetenskap?
Meningarna går ofta isär och skiljelinjen mellan vetenskap och icke-vetenskap
kan ibland tyckas vara otydlig. Hartman (1998) säger att för att genomföra en
undersökning på ett vetenskapligt sätt så måste undersökaren/forskaren följa
vissa givna metodregler som talar om hur saker och ting skall genomföras.
Detta skulle alltså betyda att den avgörande skillnaden mellan icke-vetenskap
och vetenskap är att den senare även omfattas av regler för
metodproblematik. Vidare står det klart att valet av metod visserligen kan
variera mellan olika problem och olika forskningsdiscipliner, men att det är
själva förekomsten av metod som är avgörande för att uppfylla kriteriet för
vetenskaplighet.

Det är dock fel att se metodregler som absoluta och allmängiltiga lagar, som
måste följas och som alltid ger en garanti för att vi uppnår ett vetenskapligt
resultat (Hartman, 1998). Metoden skall istället ses som en hjälp för forskaren
i sin strävan att uppnå vetenskaplig kunskap.  Metodteorin hjälper forskaren
att noga tänka igenom sin undersökning och ger de ramar som behövs för att
minimera risken för att forskaren skall förbise något viktigt. Forskaren bör
vidare ha en kritisk inställning till sin undersökning och ständigt ifrågasätta de
premisser på vilka undersökningen görs. Om forskaren gör detta genom hela
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forskningsprocessen så menar Hartman att han/hon har goda skäl att tro att
den genererade kunskapen utgör vetenskaplig kunskap. En kritisk granskning
av undersökningen möjliggör också ett  försvar av de resultat vi presenterar
och hur dessa har genererats.

En viktig avsikt med metodbeskrivningen är enligt oss att den skall vara så
tydlig och genomskinlig att det är möjligt för eventuella läsare av
undersökningen att själva kritiskt ta ställning till resultatens trovärdighet. När
forskaren använder sig av standardiserade och kvantitativa metoder kan
metoddiskussionen hållas på ett konkret plan eftersom det är lätt för läsaren
att förstå det tillvägagångssätt forskaren har valt och forskarens syn på
kunskapsgenerering.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vårt metodkapitel två
syften. Det första syftet är externt och innebär att vi avser att ge en tydlig och
klar bild över vilket angreppssätt vi har valt och hur vi rent praktiskt har
genomfört de olika momenten i vår undersökning. Detta för att ge läsaren av
undersökningen en möjlighet att ta ställning till huruvida han/hon anser att vi
har uppfyllt de krav som kan anses rimliga för att bedöma vår undersökning
som vetenskaplig. Det andra syftet är av mer intern prägel och innebär att vi
ger oss själva en möjlighet att strukturera upplägget och planeringen av
undersökningen och hela tiden kritiskt granska det vi gör. Detta
tillvägagångssätt torde enligt oss, med stöd i Hartman (1998), leda till att vi ger
oss själva goda förutsättningar att generera kunskap, som med utgångspunkt i
metodteorin kan ges vetenskaplig betydelse och klarar av kritisk granskning.

3.2 Metodologiska utgångspunkter

Med undersökningsansats avses en undersöknings grundläggande tekniska
utformning, det vill säga vilken metod vi väljer för att samla in och analysera
data (Lekvall & Wahlbin, 1993). Den viktigaste utgångspunkten vid valet av
ansats är vilket problemområde undersökningen berör, vilka forskningsfrågor
som avses att belysas samt syftet med undersökningen (Holme & Solvang,
1997).
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En undersökning kan ha olika typer av inriktning. Den kan vara av
beskrivande karaktär, det vill säga ordna fakta kring ett fenomen på ett visst
sätt, och den kan vara av förklarande karaktär, det vill säga söka och klarlägga
samband mellan variabler, testa hypoteser och ge svar på frågan varför
(Dahmström, 2000). Den kan också vara av annan karaktär som till exempel
förstående, förutsägande eller utvärderande. Lekvall & Wahlbin (1993) menar
att en viss ansats kan vara bättre lämpad för en vald inriktning i en
undersökning. Är syftet med undersökningen beskrivande kan en survey-
ansats vara att föredra medan en fallstudieansats kan vara lämplig när syftet är
av mer förstående karaktär.

3.2.1 Val av undersökningsansats

Vårt syfte (se 1.3) är beskrivande och förklarande. Vår strävan är också att
resultaten av denna undersökning skall vara generaliserbara vilket innebär att
det skall vara möjligt att utifrån den mindre urvalspopulation som ingår i
undersökningen kunna uttala sig om den bakomliggande totalpopulationen.

När syftet är beskrivande och det finns en generaliseringsvilja i
undersökningen är en kvantitativ tvärsnittsstudie av survey-karaktär att
föredra (Lekvall & Wahlbin, 1993) och vi har således valt denna ansats i vår
undersökning. Vår undersökning och dess förhållande till övriga ansatser visas
i figur 3.1 nedan.
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Gå på djupet i
enskilda fall
(Fallstudier)

Gå på bredden
(Tvärsnittsstudier)

Studera över tiden
(Tidsseriestudier)

Kvalitativa data XX XX XX

Kvantitativa data XX Survey-undersökning XX
Figur 3.1: Sammanställning av undersökningsansatser (Källa: Lekvall & Wahlbin, egen
omarbetning)

Vår undersökning är kvantitativ i den meningen att insamlad data kommer att
uttryckas i siffror för att sedan analyseras statistiskt. Enligt Hartman (1998)
består en kvantitativ ansats av tre faser:

• Planeringsfasen (Formulering av hypoteser och utformning samt
planering av själva undersökningen)

• Insamlingsfasen (Utförande av den plan som utformades under fas 1, till
exempel insamling av data via en postenkät.)

• Analysfasen (Beskrivning av det insamlade materialet samt
hypotesprövning)

Denna arbetsgång har vi valt att hålla oss till när vi har planerat och
genomfört vår undersökning. Uppdelningen ger en bra överblick över de
kritiska momenten i undersökningen och reducerar risken för att något viktigt
förbises vilket skulle kunna äventyra ambitionen att vara vetenskapliga i vårt
förhållningssätt.

Den typen av information vi söker i vår undersökning kräver inte att vi går på
djupet och studerar varje enskild variabel mycket noggrant. Det är istället
intressant att från ett stort antal undersökningsenheter samla in en liten mängd
information kring varje enskild variabel. Kvantitativ metod ger inget utrymme
för någon individuell anpassning, vilket är fallet vid en kvalitativ ansats, utan vi
är begränsade till de frågor vi ställer till alla undersökningsenheter (Holme &
Solvang, 1997). Vi är inte heller intresserade av att följa en utveckling över
tiden utan syftet är att ge en ögonblicksbild. Vi kommer dock att kunna
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jämföra våra resultat med tidigare gjorda studier på området för att, i så stor
utsträckning det är möjligt med avseende på skillnader i studiernas upplägg,
kunna studera eventuella skillnader och likheter över tiden.
Forskningsfrågorna är dessutom av den karaktären att det inte är nödvändigt
att addera en tidsaspekt till undersökningsansatsen.

3.2.2 Insamling av data

För vår datainsamling valde vi att använda postenkät. En av postenkätens
avgörande fördelar är enligt Lekvall & Wahlbin (1993) dess förhållandevis låga
kostnad per undersökt enhet och att tidsåtgången är rimlig. Eftersom vi ville
nå ut till så många respondenter som möjligt till så låg kostnad och tidsåtgång
som möjligt så gjorde vi bedömningen att enkäter var det bästa alternativet
och att dessa skulle skickas ut per post. Intervjuer var egentligen inget
alternativ eftersom vi skulle vända oss till en relativt stor grupp respondenter.
Att använda sig av ett elektroniskt formulär som distribueras över Internet,
hade varit en snabbare och billigare metod men detta uteslöts då risken för
bortfall ansågs vara mycket större än vid en postenkät.

En stor risk med postenkät är att svarsfrekvensen blir låg vilket har negativa
konsekvenser för undersökningens tillförlitlighet. Detta problem kan dock
reduceras till hanterbarhet genom olika åtgärder som till exempel ett hövligt
följebrev och en lättifylld enkät. Fowler (1993) menar att risken för bortfall
reduceras om respondenterna är bekanta med undersökningsområdet och
dessutom har ett personligt intresse av de frågeställningar enkäten tar upp. Vi
har gjort bedömningen att respondenten7 till stor del torde leva upp till dessa
kriterier och att intresse därför borde finnas av att svara på en postenkät av
vårt slag. Vidare upplevs ofta en postenkät som mindre krävande av
respondenten eftersom denne kan välja att svara på frågorna när han/hon
verkligen har tid. Detta är ej att underskatta då målgruppen i vår undersökning
är småföretag där tid ofta är en kraftigt begränsad resurs.

Valet att använda oss av en postenkät gör att vi kommer att ha ett objektivt
förhållningssätt till respondenterna och de avgivna svaren. Respondenten

                                                          
7 I vår undersökning företagsledaren.
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kommer att fylla i enkäten utan vår påverkan och relationen mellan oss och
den undersökte kan karaktäriseras som en ”vi-det”-relation (Holme &
Solvang, 1997). Skulle vi använt oss av intervjuer hade förhållningssättet haft
en subjektiv karaktär och utfallet av intervjuerna hade i hög grad varit
påverkade av vår närvaro vid datainsamlingstillfället.

3.3 Tillvägagångssätt

3.3.1 Förstudie

Studien inleddes med en litteraturgenomgång i syfte att ge oss en översikt av
tidigare forskning inom området samt att ge oss stöd för att precisera vårt
forskningsfokus.

I nästa steg genomfördes två fallstudier på två olika småföretag i Linköping.
Syftet var att pröva de tankegångar vi hade erhållit i litteraturstudien och få
ytterligare uppslag till utformningen av postenkäten. Urvalet av företag skedde
på så vis att vi valde företag från två olika branscher i olika storleksklass. Av
praktiska skäl valde vi också endast företag i Linköping. Företagen som vi
studerade var ett handelsföretag med tio stycken anställda samt ett
tillverkningsföretag med sju stycken anställda. Intervjuerna genomfördes som
personliga intervjuer med företagsledaren och blev en relativt fri diskussion
som varade cirka en timme.

3.3.2 Population

Den totala populationen består av företag i Östergötland med 5-19 anställda.
Avgränsningen i populationen består i att koncernföretag ej medtages.
Motivet till detta är att vi undersöker självständiga småföretag och om ett
koncernförhållande föreligger förändras förutsättningarna för redovisning och
styrning genom beroendet till andra bolag i koncernen. I många fall är
ekonomisystemen i hög grad centraliserade och dotterbolagen tvingas rätta sig
efter koncernens riktlinjer.
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Vid undersökningen av populationen utgick vi från SCB:s företagsregister.
Indelning görs där av företag i olika storleksklasser. Vi valde klasserna 5-9
anställda samt 10-19 anställda. Den minsta klassen, 1-4 anställda, medtogs ej
då vi anser att dessa företag är för små för att ge relevant information i vår
undersökning. Det vi syftar på är att ekonomistyrningen inte torde vara
särskilt utvecklad, framförallt som flera enmansföretagare skulle innefattas.

När det gäller branschtillhörighet utgick vi från SCB:s8 uppdelning efter SNI-
kod. Vi har för avsikt att ge en heltäckande bild över samtliga
verksamhetsområden vilket innebär att vi inkluderar i princip samtliga SNI-
koder i vår målpopulation. Vissa avgränsningar har dock skett genom att
några specifika SNI-koder har undantagits. Undantagen har skett genom en
subjektiv bedömning med motiveringen att dessa grupper inte har ansetts ge
relevant information utifrån de aspekter vi avser att belysa i undersökningen.
Valda SNI-koder och branschfördelning visas i bilaga 6.

Valet att avgränsa populationen till företag i Östergötland beror på praktiska
skäl. Att studera hela Sverige hade gett en för stor totalpopulation utifrån de
resurser vi har i form av tid och pengar. Genom att avgränsa oss till företag i
Östergötland kan vi undersöka en större andel av totalpopulationen och
därmed få större statistisk säkerhet i våra skattningar. Vi ser också fördelar
med en regional förankring eftersom detta borde ge möjlighet till större
intresse från företagen och därmed högre svarsfrekvens.

3.3.3 Urval

Från totalpopulationen har ett urval gjorts. Urvalet är ett sannolikhetsurval i
form av ett obundet slumpmässigt urval. Sannolikhetsurvalet gör vi för att vi
utifrån urvalet ska kunna beräkna skattningar av den totala populationen.
(Aczel, 1996) Urvalet är också stratifierat i sex olika strata med avseende på
storleksklass och branschtillhörighet. Stratifieringen är proportionell, det vill
säga att urvalet fördelas i samma proportioner mellan strata som fördelningen
ser ut i totalpopulationen. Själva urvalsförfarandet har genomförts av personal

                                                          
8 SCB = Statistiska centralbyrån
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på SCB och urvalet drogs ur deras företagsregister. Stratumfördelningen samt
populationens storlek och urvalets storlek illustreras i tabell 2.1 nedan. För en
sammanställning över vilka SNI-koder vi innefattar i respektive bransch, se
bilaga 6.

Stratum Bransch Storlek
(anställda)

Population (N) Urval (n)

1 Tillverkning 5-9 285     (20,8%) 73     (20,8%)
2 Handel 5-9 270     (19,7%) 69     (19,7%)
3 Tjänst 5-9 371     (27,1%) 95     (27,1%)
4 Tillverkning 10-19 169     (12,3%) 43     (12,3%)
5 Handel 10-19 124     (9,1%) 32     (9,1%)
6 Tjänst 10-19 151     (11%) 38     (11%)

Totalt: 1370     (100%) 350     (100%)
Tabell 2.1: Urval och totalpopulation fördelat på bransch och storlek.

Populationen har vi delat in i tre branschgrupper, tillverkningsföretag,
handelsföretag samt tjänsteföretag. Ett av våra syften i undersökningen är att
se om skillnader föreligger mellan olika branscher och därför är det väsentligt
att vi gör branschgruppsindelningen. Stratifieringen  ger oss en möjlighet att
uttala sig om respektive bransch var för sig. En finare uppdelning på mer än
tre branscher ansåg vi bli alltför komplicerat och dessutom blir risken stor att
det blir för få företag i flera strata för att uppdelningen ska kunna användas.
Vi har inte haft som krav att alla SNI-koder i dessa tre branschgrupper skall
representeras i det slutgiltiga urvalet utan vi är endast intresserade av att ha en
proportionell fördelning mellan tillverknings-, handels- och tjänsteföretag. Vi
avser också att studera om det finns skillnader beroende på företagets storlek.
Respektive bransch har därför också grupperats i två olika grupper efter
storleksklass, 5-9 anställda respektive 10-19 anställda.

Den totala urvalsstorleken har bestämts utifrån praktiska begränsningar samt
statistiska beräkningar för önskad felmarginal och konfidensgrad. De praktiska
begränsningarna består av kostnaden för utskick och tiden att registrera samt
bearbeta svar. Vår bedömning var att 350 företag var vad vi maximalt skulle
klara av. Vi gjorde en beräkning av hur stor felmarginalen blir vid ett urval på
350 företag för att se om detta var ett tillräckligt stort urval. Vad som är
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lämplig urvalsstorlek beror på vilken precision vi vill ha i undersökningen, det
vill säga med vilken precision vi utifrån urvalet kan uttala oss om den totala
populationen.

Beräkning av felmarginalen sker enligt formeln:

[ ] ( ) inalfelmN
nnpp arg1/)1(96.1 ≤−×−

I vår undersökning löser vi ut felmarginalen, givet lilla n = 350 och stora N =
1370, enligt nedan:

[ ] ( ) 045.01370
3501350/)5.05.0(96.1 =−××

Beräkning av felmarginalen vid urvalsstorleken 350, skattad standardavvikelse
(s) på 0,5 och en 95% konfidensgrad ger en felmarginal på 4,5% (0.045). I
samhällsvetenskapliga undersökningar är rekommenderad och ofta använd
konfidensgrad 95% (Aczel, 1996) varför det är vad vi använder i vår
undersökning. Eftersom vi inte i förväg känner standardavvikelsen skattar vi
den enligt formeln npp /)1( − . Enligt formeln blir den maximala
standardavvikelsen 0.5. Det förhållandet gäller för frågor med nominalskala
men som diskuteras nedan i avsnitt 3.3.4 har vi både frågor med nominalskala
samt intervallskala varför skattningen inte är helt relevant. Utifrån våra
förutsättningar är det dock den bästa skattningen vi kan göra vid
urvalsförfarandet.

Felmarginalen på 4.5% anser vi vara acceptabel och ett urval om 350 företag
är därför godtagbart. Den faktiska felmarginalen vid beräkningar med de
erhållna resultaten kommer att bero på det faktiska antalet svar samt den
faktiskt beräknade standardavvikelsen för de erhållna svaren. Den beräknade
felmarginalen vid urvalsförfarandet ger följaktligen endast en indikation på
den precision vi kommer erhålla i de skattningar som vi kommer att göra
utifrån de erhållna svaren.
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3.3.4 Enkäten

Efter att förstudien avslutats utarbetade vi en första enkät. Denna enkät
testades sedan på de två företagen som vi tidigare hade intervjuat samt
ytterligare ett företag9 som vi tidigare inte haft kontakt med. De två företag
som vi tidigare hade intervjuat besökte vi igen och lät företagsledaren fylla i
enkäten utan vår påverkan. Efteråt diskuterade vi enkäten med företagsledaren
för att erhålla bättre insikt om eventuella brister. Till det tredje företaget, som
vi inte tidigare haft kontakt med, skickades enkäten via post och svaret erhölls
utan efterföljande diskussion, följaktligen på samma vis som den slutliga
undersökningen sker. Efter testrundan genomförde vi de justeringar  som vi
ansåg nödvändiga och färdigställde enkäten. Enkäten (se bilaga 1) består av 43
stycken frågor fördelade på följande sju områden:

• Allmänna fakta om företaget
• Företagets redovisningsfunktion
• Utformning och användning av redovisningssystemet
• Utformning och användning av budgetsystemet
• Utformning och användning av kalkylsystemet
• Företagsledaren
• Värdering av ekonomisk information

I så stor utsträckning som möjligt har vi använt oss av fasta svarsalternativ där
respondenten inte behöver skriva själv utan endast välja mellan alternativ.
Detta har skett i syfte att göra enkäten så enkel som möjligt att fylla i och
därmed öka chanserna till en hög svarsfrekvens. Ett fåtal öppna frågor finns
också i enkäten för att täcka områden som inte kan besvaras med fasta
svarsalternativ. I några fall används också öppna svarsalternativ som ett
komplement till ett fast alternativ för att ge mer information, exempelvis ett
ja-alternativ med en öppen motivering. Bland de fasta svarsalternativen är en
del utformade enligt nominalskala och andra som intervallskala. Nominalskala
innebär att respondenten väljer bland flera alternativ, som är ömsesidigt
uteslutande och utifrån svaren kan  procentuella andelar beräknas (Lekvall &
Wahlbin, 1993). Intervallskala innebär att respondenten värderar parametrar

                                                          
9 Ett handelsföretag i södra Sverige.
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utifrån en fast skala och att medelvärden sedan kan beräknas(Lekvall &
Wahlbin). Samtliga våra intervallskalor är femgradiga, det vill säga alternativen
värderas genom att ta ställning utifrån skala med fem alternativ. Bland
frågorna med svarsalternativ enligt nominalskala finns både frågor där endast
ett alternativ kan väljas samt frågor där ett eller flera svarsalternativ kan väljas.

3.3.5 Operationalisering av begrepp i vår undersökning

Operationalisering innebär att vi anger en metod för hur de teoretiska begrepp
vi använder översätts till det praktiska mätförfarandet. Nedan presenteras en
översikt över hur vi har operationaliserat undersökningens begrepp. För att
underlätta förståelsen har vi under varje begreppsoperationalisering hänvisat
till de aktuella frågorna i enkäten.

Begrepp Operationalisering med
hänvisning till placering i enkäten

(se bilaga 1)

Företagsstorlek Antal anställda (fråga 1)10

Verksamhet Branschtillhörighet (SNI-kod) (källa: SCB:s
urval)

Sätt att organisera
redovisningsfunktionen

Vem som utför löpande redovisning och
bokslut (fråga 6 och fråga 9)
Vilka de främsta motiven till att organisera
redovisningsfunktionen internt respektive
externt är (fråga 7 och 8)
Användning av datoriserat/icke-datoriserat
ekonomisystem (fråga 10)

Sätt att organisera budgetfunktionen Vem som upprättar företagets budgetar
(fråga 24)

Sätt att organisera kalkylfunktionen Vem som upprättar kalkyler (fråga 32)
Utformning av ekonomiska rapporter Vilka olika ekonomiska rapporter företaget

upprättar och med vilken periodicitet (fråga
11)

                                                          
10 Omsättning och antal anställda uppvisar en stark korrelation, se bilaga 5. Vi har därför valt att utelämna
omsättning som förklaringsvariabel och således operationaliseras företagsstorlek enbart med antal
anställda.
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För vilka nivåer ekonomiska rapporter
upprättas (fråga 14)
Om företaget upprättar egentillverkade
rapporter (fråga 12)

Utformning av budgetsystem Vilka olika budgetar företaget upprättar
och med vilken periodicitet (fråga 20)
För vilka nivåer företaget upprättar
budgetar (fråga 22)
Om budgetsystemet är sammankopplat
med redovisningssystemet (fråga 23)

Utformning av kalkylsystem Vilka kalkyler som företaget upprättar
(fråga 29)
Om kalkylsystemet är sammankopplat med
redovisningssystemet (fråga 31)

Användning av ekonomiska rapporter Vilken rapport företaget använder mest
(fråga 13)
Hur stor vikt företagets fäster vid olika
ekonomiska rapporter (fråga 15)
Upprättas andra rapporter än
resultaträkning och balansräkning för att
tillmötesgå externa intressenter (fråga 16)
Är användning av ekonomiska rapporter
enda sättet att veta hur företaget går
ekonomiskt (fråga 18)

Användning av nyckeltal Vilka nyckeltal som tas fram (fråga 17)
Vilken vikt fäster företaget vid nyckeltalen
(fråga 17)

Användning av branschinformation Hur viktigt är branschinformation för
styrningen av företaget (fråga 19)

Användning av budgetsystem Förekomst av budgetuppföljning (fråga 21)
Hur viktig budgeten är för styrning (fråga
26)
I vilket syfte upprättas budgetar (fråga 27)

Användning av kalkylsystem Hur kalkylerna upprättas (fråga 30)
Vilken vikt kalkylerna har i styrningen
(fråga 33)

Värdering av ekonomisk  information Attityder till informationens aktualitet,
aggregeringsnivå, detaljnivå och
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användarvänlighet (fråga 38-41)
Lever ekonomisystemen upp till
småföretagarens behov av ekonomisk
information (fråga 42)
Ytterligare önskemål på ekonomirutinen
(fråga 43)

Ekonomifunktionens storlek Antal anställda i ekonomifunktionen
förutom företagsledaren (fråga 5)

Företagsledarens utbildning Vilken examen företagsledaren har och på
vilken nivå (fråga 35-36)

Företagsledarens arbetssituation Hur företagsledaren fördelar sin arbetstid
på fyra olika arbetsuppgifter (fråga 37)

Figur 2.1: Operationalisering av begrepp

3.3.6 Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i två faser. Fas ett inleddes i början av mars då
ett första enkätutskick genomfördes. Enkätutskicket bestod av 350 enkäter
och var adresserat till företagsledaren vid respektive företag. Tillsammans med
enkäten medföljde även ett följebrev (se bilaga 2) där vi beskrev syftet med
undersökningen och förklarade hur bearbetningen av svaren skulle gå till.

Efter det första utskicket avvaktade vi två veckor vartefter en påminnelseenkät
skickades ut till de företag som ännu inte svarat. I detta utskick bifogades ett
kortare följebrev (se bilaga 3) för att friska upp minnet på respondenter som
eventuellt gjort sig av med det första utskicket.

Efter ytterligare två veckor kunde vi skönja en avmattning i antalet
inkommande svar och bestämde oss för att dra en deadline och börja
analysera datamaterialet. Den totala tiden för datainsamling sträcker sig alltså
över fyra veckor. Efter de fyra veckorna hade vi erhållit 157 stycken svar
vilket innebär en svarsfrekvens på 44.8%. Detta kan sättas i relation till de
49% som  Bergström & Lumsden (1993) erhöll i sin enkätundersökning.
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3.3.7 Statistiska analysmetoder11

Vi har analyserat det insamlade datamaterialet med statistiska metoder. För att
öka förståelsen för vårt tillvägagångssätt följer här en kort genomgång av hur
materialet har analyserats samt övergripande förklaringar av de statistiska
testmetoder som har använts12.

Första steget i analysarbetet var att koda enkätsvaren. Detta skedde enligt en
framtagen kodmall där varje enskilt svar gavs en viss kod i form av en siffra.
Vid kodningen har vi i vissa fall genom klassificering av separata variabler
skapat nya, sammansatta variabler. Vi använde statistikprogrammet Software
Statistical Package for Social Science (SPSS 10.0) för både kodning och
efterföljande analys av datamaterialet.

När kodningen var avslutad påbörjade vi de statistiska körningarna. Följande
statistiska testmetoder har använts för att besvara våra forskningsfrågor.

1) Beskrivande statistik
Den beskrivande statistiken utgör en viktig del av undersökningen och består
av frekvenstabeller, beräkningar av medelvärde och andelar samt
standardavvikelse.

2) Chi-två-test
Vi använder chi-två-test främst för att testa hypoteser om oberoende mellan
förklaringsvariabler och undersökningsvariabler. Utifrån en korstabell går
testet ut på att avgöra om skillnaderna mellan de förväntade och verkliga
värdena i korstabellen tillsammans är så stora att det inte kan bero på slumpen
utan det i själva verket finns ett beroende mellan variablerna. Chi-två-testet
prövar  dock endast beroendeförhållandet mellan variabler och säger inget om
styrkan hos ett eventuellt samband. Det kan användas för att testa oberoende
både när vi behandlar variabler på intervallskala och nominalskala.

                                                          
11 Avsnitt 3.3.7 bygger på Aczel (1996)
12 För utförliga förklaringar hänvisas till lämplig källa, till exempel Aczel (1996)



Kapitel 3 Metod

49

3) Korrelationstest
För att testa korrelation mellan variabler och få ett mått på styrkan i
sambandet har vi använt oss av produktmomentkorrelation, även kallat
Pearson´s korrelation. Detta test är tillämpbart på variabler på intervallskala.
Korrelationstestet går ut på att ange graden med vilken en förändring hos en
variabel är relaterad till variationen hos en annan variabel.

4) T-test
T-test används för att pröva medelvärden eller andelar mellan två
delpopulationer för att kunna avgöra om de är lika eller om det går att påvisa
en signifikant skillnad.

5) One-way ANOVA-test
ANOVA-testet används för att testa om det finns skillnader mellan flera
populationsmedelvärden eller andelar. Testet används alltså i samma syfte som
ett t-test med den skillnad att vi kan inkludera tre eller flera delpopulationer,
vilket gör testet användbart vid jämförelse mellan exempelvis våra tre
branschgrupper. Ett ANOVA-test ger oss dock endast svar på frågan om
medelvärdet skiljer sig åt mellan delpopulationerna och inte mellan vilka av
delpopulationerna det skiljer sig. För att göra testet mer användbart
kompletterar vi analysen med vad som kallas för post-hoc-test av typen
Tukey. Tukey-testet gör parvis jämförelser mellan delpopulationerna så att vi
får svar på frågan mellan vilka delpopulationer det eventuellt skiljer sig.

3.3.8 Bortfallsundersökning

En nackdel med postala enkätundersökningar är, som vi tidigare diskuterat
under avsnitt 3.2.2, att risken är stor för bortfall. Oavsett vilka åtgärder som
vidtages måste ett visst bortfall alltid tas med i beräkningen vid genomförande
av postenkät. Det problematiska med bortfallet är att vi inte vet hur svaren
faktiskt skulle fördela sig bland dem som väljer att inte svara. Ofta finns det
anledning att misstänka att de som inte svarar i något avseende skiljer sig från
dem som har svarat. I vår undersökning skulle ett rimligt antagande vara att de
som använder ekonomisystemet i stor utsträckning har en större benägenhet
att svara på enkäten, vilket gör att det kan uppstå en snedvridning i resultaten.
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Vi måste alltså vara medvetna om risken att de erhållna resultaten kanske inte
ger en korrekt bild av hur totalpopulationen faktiskt ser ut.  För att kunna
minimera och i bästa fall kunna utesluta denna risk är det viktigt att
genomföra en bortfallsundersökning. Vi har 157 stycken svarande företag
(44.8%) i vår undersökning vilket medför att vi tvingas hantera ett relativt
stort bortfall om 193 företag (55.2%). För att kunna uttala oss om bortfallet
och dess eventuella påverkan på undersökningens resultat har vi genomfört
nedan beskrivna åtgärder.

I ett första steg jämförde vi hur de företag som svarat fördelat sig på
respektive strata för att utreda om det fanns någon snedvridning jämfört med
fördelningen i urvalet.

Följande hypotes prövades genom ett chi-två-test:
H0: Fördelningen mellan strata är lika i svarsgruppen och urvalet.
H1: Fördelningen mellan strata är inte lika i svarsgruppen och urvalet.

I tabell 2.2 nedan kan vi se hur de svarande fördelar sig över de sex strata som
ingår i urvalet. För att möjliggöra en jämförelse visas i tabellen också det
förväntade värdet på antalet svarande.

Svarsfördelning i strata

33 32,7 ,3
33 30,9 2,1
42 42,5 -,5
18 19,3 -1,3
13 14,3 -1,3
18 17,3 ,7

157

Tillverkning 5-9 anställda
Handel 5-9 anställda
Tjänst 5-9 anställda
Tillverkning 10-19 anställda
Handel 10-19 anställda
Tjänst 10-19 anställda
Totalt

Antal
svarande

Förväntat antal
svarande Residual

Tabell 2.2

Testet visade att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Vi har följaktligen inga
bevis för att det råder någon signifikant snedvridning i fördelningen mellan
strata i svarsgruppen.
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I nästa steg gjorde vi jämförelser mellan de företag som svarade tidigt
respektive sent på enkäten. Under datainsamlingens gång så noterade  vi när
respektive enkät kom in vilket möjliggjorde en klassificering av tidigt
respektive sent inkomna svar. Som tidigt inkomna svar avser vi de som svarat
inom sju dagar och som sent inkomna  de som svarat först efter en
påminnelse, resterande företag som tidsmässigt svarat mellan grupp ett och
två medtages inte i jämförelsen. Vi gjorde vidare ett antagande om att svaren
från de respondenter som svarat sent på enkäten  kunde ge indikationer på
hur svaren torde fördela sig i bortfallet. Därefter genomförde vi tester på ett
antal nyckelvariabler mellan tidigt och sent inkomna svar för att se om det
fanns någon signifikant skillnad mellan hur de två grupperna hade svarat. De
nyckelvariabler som testades var utformning och användning av ekonomiska
rapporter samt förekomsten av budgetsystem.

Först testades  utformning och användning av ekonomiska rapporter genom
t-test. Följande hypotes formulerades för utformning:

H0: Medelvärde utformning grupp 1– Medelvärde utformning grupp 2 = 0
H1: Medelvärde utformning grupp 1– Medelvärde utformning grupp 2 ≠ 0

Utformning av ekonomiska rapporter

90 2,97
58 2,96

svarsgrupp
inom 7 dagar
påminnelse

Antal Medelvärde

Tabell 2.3

Vidare formulerades följande hypotes för användning:

H0: Medelvärde användning  grupp 1– Medelvärde användning grupp 2 = 0
H1: Medelvärde användning grupp 1– Medelvärde användning grupp 2 ≠ 0
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Användning av ekonomiska rapporter

88 2,73
58 2,64

svarsgrupp
inom 7 dagar
påminnelse

Antal Medelvärde

Tabell 2.4

Testerna visade att vi inte kan förkasta nollhypotesen vare sig för upprättande
av ekonomiska rapporter eller för användning av ekonomiska rapporter.
Följaktligen kan vi inte säkerställa någon signifikant skillnad mellan
svarsgrupperna.

Vidare genomförde vi ett chi-två-test för att studera ett eventuellt beroende
mellan svarsgrupp och förekomsten av budgetsystem.

H0: Det råder oberoende mellan svarsgrupp och förekomst av budgetsystem.
H1: Det råder beroende mellan svarsgrupp och förekomst av budgetsystem.

Svarsgrupp och förekomst av budgetsystem

39 51 90
38,7 51,3 90,0

25 34 59
25,3 33,7 59,0

64 85 149
64,0 85,0 149,0

Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal

Inom 7
dagar
Påminnelse

Totalt

Har inte
budgetsystem

Har
budgetsystem Totalt

Tabell 2.5

Testet visade att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Detta ger oss en klar
indikation på att de som svarat sent inte skiljer sig från de som svarat tidigt
med avseende på förekomst av budgetsystem.

Bortfallsundersökningen har sammanfattningsvis gett oss följande
information:
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1) Det råder ingen snedfördelning bland de svarande företagen med avseende
på stratafördelning.

2)Medelvärdena för utformning och användning av ekonomiska rapporter
skiljer sig inte mellan de som svarat tidigt och de som svarat sent på enkäten.

3)Det råder oberoende mellan när företagen har svarat på enkäten och om de
har ett budgetsystem.

Informationen ger oss inte möjlighet att med säkerhet bedöma huruvida
bortfallet har orsakat en snedvridning av resultatet i denna undersökning.
Dock föreligger inte heller några synbara bevis, som gör att vi borde
misstänka att bortfallet skulle orsaka en kraftig snedvridning av resultatet.
Viktigt att påpeka är att vi genom denna bortfallsanalys inte gör anspråk på att
kunna uttala oss om hur bortfallet egentligen ser ut. Syftet är endast att kunna
ge en indikation på huruvida det förefaller troligt eller ej att anta en
snedvridning i undersökningens resultat.

I litteraturen rekommenderas ofta att undersökaren bör genomföra en analys
av bortfallet enligt Hansen-Hurwitz-metoden. Metoden går ut på att man
jämför svaren som erhållits i enkätundersökningen med svar som erhålles från
ett nytt obundet slumpmässigt urval, som dras ur bortfallet. Denna metod
både ökar svarsfrekvensen samt löser till stor del bortfallsproblemet. Givet
föreliggande undersöknings tidsramar har vi dock ansett att metoden är för
tidskrävande för att vara praktiskt genomförbar.

3.4 Generalisering av resultaten i vår undersökning

Som vi tidigare nämnt i detta kapitel så har vi en generaliseringsvilja i vår
undersökning. Detta innebär att vi vill kunna använda skattade parametrar för
att uttala oss om den bakomliggande totalpopulationen. För att ta reda på
inom vilket intervall medelvärdet eller andelen för totalpopulationen ligger,
kan vi beräkna ett konfidensintervall för en given skattad parameter.
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Ett 95%-igt konfidensintervall för populationsandelen, p , beräknas enligt
följande formel:

[ ] ( )N
nnppp −×−± 1/)1(96.1

Ett 95%-igt konfidensintervall för populationsmedelvärdet, x ,beräknas enligt
följande formel:

N
n

n
sx −×��

�

�± 196.1

(s= skattade standardavvikelsen σ )

De resultat vi presenterar i kapitel 5 är giltiga för den bakomliggande
totalpopulationen. Detta beror på att de testmetoder som används13 syftar till
att säkerställa att ett observerat förhållande i våra resultat även föreligger i den
totala populationen.

3.5 Metodkritik

Viktigt för att kunna bedöma undersökningens kvalitet är att utvärdera olika
typer av felkällor. De viktigaste typerna av tänkbara felkällor i vår
undersökning illustreras i modellen nedan

Figur 2.2:  Felkällor i undersökningar (Källa: Lekvall & Wahlbin, 1993)

Mätfelen påverkar undersökningens  validitet och reliabilitet som är viktiga
begrepp för bedömningen av undersökningens kvalitet. Med validitet avses
hur väl vi med vår enkät har lyckats mäta det som vi hade för avsikt att mäta.

                                                          
13 Se avsnitt 3.3.7

1) Inferensfel

Ramfel
Bortfallsfel
Urvalsfel

2) Mätfel

Respondentfel
Instrumentfel

Intervjuareffekter

3) Bearbetnings-
och tolkningsfel
Fel i datahanteringen

Analysfel
Tolkningsfel
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Reliabiliteten syftar på hur tillförlitliga undersökningens resultat är, det vill
säga i vilken utsträckning mätresultaten är fria från påverkan av slumpen.
(Lekvall & Wahlbin, 1993) Nedan följer en genomgång av felkällorna och en
utvärdering av  validiteten och reliabiliteten i vår undersökning.

3.5.1 Inferensfel

Inferensfel avser problemet att från ett urval av företag kunna dra slutsatser
om den totala populationen. Ramfel uppkommer till följd av att urvalet sker
från en felaktig population. Risken för detta i vår undersökning är liten
eftersom urvalet har gjorts utifrån SCB:s register som uppdateras årligen. Vi
har upptäckt två fall av övertäckning, två svar var inte användbara till följd av
att företagen hade fler än 20 anställda. Urvalsfel innebär att urvalet inte är
representativt för målpopulationen. Någon risk för systematiska urvalsfel bör
inte föreligga eftersom urvalet har gjorts av SCB och är av typen OSU. Risk
för slumpfel föreligger vid alla typer av urval och beaktas genom beräknade
felmarginaler vid skattningen av den totala populationen.
Bortfallsproblematiken har kommenterats utförligt i avsnitt 3.3.8 och berörs
därför inte här.

3.5.2 Mätfel

Mätfel medför att vi inte erhåller det sanna värdet på det som mäts.
Respondentfel innebär att personen som svarar inte lämnar riktiga uppgifter.
Det går inte att försäkra sig om att riktiga uppgifter fås, för att minimera
risken att detta sker har vi eftersträvat att inte ställa frågor som kan upplevas
som känsliga för respondenten. Frågorna som rör företagsledaren kan vara ett
problem men nästan samtliga besvarade dessa frågor och vid analys av svaren
har inget framkommit som indikerar att svaren inte skulle vara sanningsenliga.
Vi har också i följebrevet noggrant förklarat att de svarande företagen
behandlas anonymt i syfte att respondenten inte ska tveka att lämna korrekta
uppgifter. Ett problem kan vara att veta vem som svarar på enkäten , enkäten
var riktad till företagsledaren men vi kan inte med säkerhet vet vem som har
besvarat den.
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Instrumentfel har att göra med om mätinstrumentet, i vårt fall postenkäten, är
olämpligt utformat. Som tidigare beskrivits testades enkäten innan utskick för
att få en bekräftelse på att utformningen var bra. Vid analysen av samtliga
erhållna svar har vi kunnat konstatera att enkäten i stort förefaller att ha
fungerat som det var tänkt.  I de flesta enkäter har samtliga frågor besvarats
och vi har inte kunnat se något som indikerar på att enkäten har misstolkats.
Två av frågorna har utformats felaktigt och svaren från dessa har ej kunnat
användas i önskad utsträckning. I fråga 17 har det sista alternativet som rör
icke finansiella nyckeltal inte gett någon information till följd av en olycklig
placering av svarsalternativet. Även fråga 25 har placerats felaktigt och
svarsalternativen var inte tillfredsställande varvid vi inte har kunnat använda
frågan. Inget av dessa problem är av större betydelse för den information vi
söker och vi har därför kunnat bortse från dessa utan att det medför problem
för våra slutsatser. Operationaliseringarna av begrepp (se avsnitt 3.3.5) visar
hur de aspekter vi vill belysa mäts. Detta ger en bedömningsgrund för
innehållsvaliditeten. Oundvikligt är att det föreligger viss osäkerhet om hur de
frågor som kräver en värdering av respondenten, till exempel gradering på en
skala 1-5, tolkas av respondenten och vilken innebörd respektive respondent
lägger i värderingen.

När det gäller reliabiliteten finns, till följd av att vi använder postenkät, inga
problem med intervjuareffekter. Däremot kav vi inte uttala oss om
respondentens situation när denne besvarar enkäten, tillfällig påverkan av
exempelvis stress eller trötthet kan ha en negativ inverkan på reliabiliteten. Är
exempelvis respondenten stressad, när han/hon besvarar enkäten, kan svar
avges på ett annorlunda sätt än om respondenten i lugn och ro kunnat besvara
enkäten.

3.5.3 Bearbetnings- och tolkningsfel

Felaktig hantering av insamlade data kan leda till att felaktiga slutsatser dras.
Fel i datahanteringen beror främst på felaktig kodning. Vi har minimerat
denna risk genom att göra felsökningar i det färdigkodade materialet, detta har
främst skett genom kontroll av frekvenstabeller och minimi- respektive
maxvärden. För att undvika analys- och tolkningsfel har vi använts oss av
vedertagna analysmetoder som vi upplever att vi behärskar.
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4 RESULTAT AV ENKÄTSTUDIEN
Nedan återger vi resultaten av enkätstudien14. Vidare ger vi våra egna
kommentarer kring de erhållna resultaten samt gör jämförelser med de
tidigare studier som har presenterats i referensramen. För en exakt
återgivning av de frågor som har ställts och samtliga resultat av enkäten
hänvisas till enkäten, som återfinns i bilaga 1, samt till råfrekvenserna som
återfinns i bilaga 415.

4.1 Redovisningsfunktionen

I detta avsnitt beskrivs hur funktionen för redovisning är organiserad i
företagen. Vi anser att det är väsentligt för att erhålla en bra förståelse för
under vilka förutsättningar ekonomisk styrning bedrivs i småföretag. Hur
redovisningsfunktionen organiseras är också en variabel som vi tror förklarar
variationer i utformning och användning av ekonomisystem och värdering av
ekonomisk information16.

Bland företag med 5-19 anställda är det vanligt att anlita en extern part, såsom
redovisningsbyrå eller revisor, för att hantera den löpande redovisningen
och/eller bokslutsarbetet. Tabell 4.1 nedan visar att en övervägande andel av
företagen organiserar den löpande redovisningen internt. Vanligast är att
redovisningen sköts av en anställd. Mix innebär att redovisningen sker genom
en kombination av en person inom företaget och en extern part, vanligaste
kombinationen är företagsledaren och en redovisningsbyrå. För en detaljerad
beskrivning av hur redovisningsfunktionen är organiserad se bilaga 4.

Bergström & Lumsden (1993) hade en något lägre andel (20%) företag som
organiserade den löpande redovisningen externt. En anledning kan vara att
deras undersökning även omfattande företag med 20-49 anställda och att det

                                                          
14 Vi har valt att inte presentera konfidensintervall för skattade medelvärden, x , och andelar, p . Vid
intresse av ett visst intervall hänvisar vi till avsnitt 3.4 där nödvändig information för att beräkna
intervallet återfinns.
15 I bilaga 4 redovisas också bortfallet per fråga
16 Dessa samband kommer att analyseras i kapitel 5.
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således skulle vara vanligare bland större företag att sköta redovisningen
internt.

Hur utförs den löpande redovisningen

94 59,9 59,9
43 27,4 87,3
20 12,7 100,0

157 100,0

Internt
Externt
Mix
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.1

För att finna förklaringar till varför man väljer att hantera den löpande
redovisningen internt respektive externt ombads respondenterna att motivera
sitt val. Resultatet visas i tabell 4.2 och 4.3.

Motiv för att sköta den löpande
redovisningen internt

a

67
63

36

33
9

Information erhålles snabbare
Billigare att göra det själv
Bättre förståelse för
redovisningsinformation
Informationen kan anpassas
Annat motiv

Antal svar

114 företag svarade på frågan, flera
alternativ kunde anges.

a. 

Tabell 4.2

Motiv för att den löpande
redovisningen sköts  externt

a

24
22
12
3
3

Använder hellre tiden till annat
Bristande kunskaper i redovisning
Billigare än att göra det själv
Annat motiv
Intresset för informationen är för lågt

Antal svar

44 företag svarade på frågan, flera
alternativ kunde anges.

a. 

Tabell 4:3
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Som framgår av tabell 4.2 ovan så är de vanligaste motiven till att sköta
redovisningen inom företaget att informationen erhålles snabbare och att det
blir billigare. Det främsta motivet för att överlåta redovisningen till extern part
är att man anser att tiden bättre kan användas till något annat. Intressant att
notera är att även om redovisningen sker externt så beror detta endast i tre fall
på ett bristande intresse för informationen. Anledningen till att inte sköta
redovisningen inom företaget förefaller istället bero på praktiska skäl såsom
tidsbrist och bristande kunskaper, vilket kan utläsas i tabell 4.3. Motiven
överensstämmer med vad Bergström & Lumsden (1993) påvisade och
utvecklingen under de 10 år som gått sedan deras studie gjordes förefaller
följaktligen inte ha haft någon påverkan.

När det gäller bokslutsarbetet framkommer att det, till skillnad från den
löpande redovisningen, till övervägande del sköts av extern part. Vanligast är
att bokslutet görs av en redovisningsbyrå. En mer detaljerad beskrivning av
vem som gör bokslutet finns i bilaga 4. Även för bokslutet visar Bergström &
Lumsden en något lägre andel (57%) som sköter det externt.

Hur upprättas bokslut

31 19,7 19,7
100 63,7 83,4
26 16,6 100,0

157 100,0

internt
externt
mix
totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.4

För att erhålla en bild av hur hela redovisningsfunktionen hanteras visar
tabellen nedan en sammanslagen klassificering av den löpande redovisningen
och bokslutet. Internt innebär att både redovisningen och bokslutsarbetet
sköts internt och externt således att båda sköts av extern part. Mix innebär att
den löpande redovisningen sköts internt medan bokslutet görs externt eller att
en av eller båda funktionerna sköts i kombination internt/externt. Som synes i
tabell 4.5 nedan är detta den klart vanligaste organiseringen av
redovisningsarbetet.
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Sätt att organisera redovisningsfunktionen

29 18,5 18,5
38 24,2 42,7
90 57,3 100,0

157 100,0

Internt
Externt
Mix
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.5

En intressant aspekt med avseende på hur ekonomifunktionen i stort är
organiserad är i vilken utsträckning företagen har ett datoriserat
standardsystem för ekonomihantering. Som tabell 4.6 visar är det 13%  av
företagen som inte har ett datoriserat standardsystem. Bland de företag där
redovisningsfunktionen sköts helt externt har en större andel ett icke
datoriserat system för ekonomihantering. Sambandet är signifikant på 5%-
nivån, se bilaga 5. Bergström & Lumsden (1993) påvisade en lägre andel (9%)
som inte har datoriserat system. Med tanke på den tekniska utveckling, som
har skett i form av mer lättillgängliga standardsystem så förväntade vi oss det
motsatta förhållandet. Att så inte blev fallet bör bero på att Bergström &
Lumsden innefattade företag med fler anställda än 20 personer. I företag av
den storleken bör verksamheten ofta vara så omfattande att det krävs
datorisering av ekonomihanteringen. I tabell 4.6 ges också information om
vilka typer av datoriserade standardsystem som används och som synes är
SPCS klart vanligast. Under rubriken annat döljer sig en mängd olika system
där inget av systemen används av mer än 5 företag.

Typ av datoriserat standardsystem

15 9,7 9,7
60 39,0 48,7
10 6,5 55,2
49 31,8 87,0

20 13,0 100,0

154 100,0

Hogia
SPCS
Xor
Annat
Företaget har ej något
datoriserat system
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.6
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4.2 Företagsledaren

Företagsledarens centrala roll för hur styrningen av företaget sker är en av
våra utgångspunkter. För att förklara skillnader i företagens utformning och
användning av ekonomisystem samt hur ekonomisk information värderas
prövar vi samband med företagsledarens utbildning och arbetssätt. Eventuella
samband kommer att presenteras i kapitel 5 och här ges först en beskrivning
av företagsledarens utbildning och arbetssätt. I tabell 4.7 nedan ser vi
företagsledarnas  utbildningsnivå.

Utbildningsnivå

34 21,8 21,8
63 40,4 62,2
53 34,0 96,2
6 3,8 100,0

156 100,0

Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/universitet
Annan utbildning
Total

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.7

Den vanligaste utbildningsnivån bland företagsledarna är, som vi kan se i
tabell 4.7 ovan, gymnasieexamen. 34% har eftergymnasial utbildning medan
22%  inte har läst vidare efter grundskolan. När det gäller ämnesinriktning, se
tabell 4.8 nedan, har 33% ekonomisk inriktning och en något lägre andel har
teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Jämfört med Bergström &
Lumsden (1993), som hade 23% högskoleutbildade, kan vi konstatera att det
har skett en nästan 50%-ig ökning av antalet högskoleutbildade företagsledare
under den senaste 10-årsperioden.

Utbildningsområde

39 28,5 28,5
45 32,8 61,3
4 2,9 64,2

49 35,8 100,0
137 100,0

Teknik/naturvetenskap
Ekonomi
Juridik
Annat område
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.8
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I tabell 4.9 nedan ser vi att en majoritet av företagsledarna ägnar det mesta av
sin arbetstid åt att deltaga i den löpande verksamheten. Omkring 30% ägnar
mer än hälften av tiden åt andra mer administrativa sysslor. Ett förtydligande
bör göras till tabellen. Produktion avser deltagande i verksamheten och
innefattar svarsalternativen produktion samt försäljning/marknadsföring.
Administration innefattar svarsalternativen ekonomi/administration samt
företagsledning/strategi17.

Hur fördelar företagsledaren sin arbetstid

87 56,9 56,9
46 30,1 86,9
20 13,1 100,0

153 100,0

> 50% produktion
> 50% administration
50/50 administraton & produktion
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.9

4.3 Utformning och användning av ekonomiska
rapporter och nyckeltal

4.3.1 Utformning och användning av ekonomiska rapporter

Utformningen av ekonomiska rapporter beskrivs huvudsakligen genom en
redogörelse om vilka rapporter som upprättas och hur ofta detta sker, se tabell
4.10 nedan. Det är endast resultat- och balansräkning som upprättas av nästan
samtliga företag. Vanligaste rapporterna att upprätta förutom resultat- och
balansräkning är kund- och leverantörsreskontra medan
täckningsbidragsrapport och tidrapport endast upprättas av cirka hälften av
företagen. Med undantag för lagervärdesrapporten, som oftast upprättas
årsvis, är det klart vanligast att upprätta rapporterna månadsvis. De rapporter
som upprättas oftare är framförallt  kund- och leverantörsreskontror men

                                                          
17 För att se hur frågan ställdes i enkäten, se bilaga 1 (fråga 37)
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även likviditetsrapporter och tidrapporter är relativt vanligt att upprätta
veckovis.

Bergström & Lumsdens (1993) resultat visade också att resultat- och
balansräkning 18oftast upprättades månadsvis. Våra resultat visar att cirka 75%
av företagen tar fram balans- och resultaträkning månadsvis eller oftare medan
samma siffra i Bergström & Lumsdens studie är omkring 60%. Det förefaller
följaktligen som att en ökning av rapportupprättandet har skett under de 10 år
som skiljer mellan studierna. En tänkbar förklaring kan vara att det blivit
enklare att få fram rapporter till följd av att de datoriserade standardsystemen
har utvecklats.

Periodicitet
Veckovis Månadsvis Kvartalsvis Årsvis Upprättar

ej

Rapporttyp

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Resultaträkning 3 1.9 121 77.6 9 5.8 22 14.1 1 0.6
Balansräkning 3 1.9 114 73.1 11 7.1 26 16.7 2 1.3
Kundreskontra 26 16.7 83 53.2 5 3.2 12 7.7 30 19.2
Leverantörsreskontra 28 17.9 79 50.6 7 4.5 17 10.9 25 16
Likviditetsrapport 21 13.5 59 37.8 17 10.9 19 12.2 40 25.6
Täckningsbidragsrapport 5 3.2 41 26.3 9 5.8 21 13.5 80 51.3
Lagervärderapport 2 1.3 33 21.2 6 3.8 51 32.7 64 41
Tidrapport 19 12.2 54 34.6 2 1.3 6 3.8 75 48.1
Tabell 4.10

Att det endast är resultat- och balansräkning som upprättas av nästan samtliga
företag kan ses som en naturlig följd av det faktum att i 97%  av företagen är
dessa de enda rapporter som måste upprättas för att tillgodose externa krav, se
tabell 4.11 nedan. Övriga rapporter upprättas endast för ett eget upplevt
behov och därav är det stora andelar av företagen som överhuvudtaget inte tar
fram någon eller några av dessa övriga rapporter. Hur ofta rapporterna tas
fram indikerar också i vilken utsträckning de används för att styra företaget.
Detta visas av att  korrelationen, mellan hur ofta en rapport upprättas och
vilken betydelse den har för att styra företaget, är mycket stark (se bilaga 5).
Det innebär att en rapport som upprättas ofta också värderas som viktig för
att styra företaget.
                                                          
18 Bergström & Lumsden innefattade endast resultat- och balansräkning i sin undersökning.
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Upprättas rapporter, förutom
RR och BR, för externt bruk

150 97.4
4 2.6

154 100,0

Nej
Ja
Totalt

Frekvens Procent

Tabell 4.11

Förutom de standardiserade rapporter som har diskuterats ovan uppger 27 %
av företagen att de tar fram ytterligare egentillverkade ekonomiska rapporter.

Egentillverkade rapporter

115 73,2
42 26,8

157 100,0

Nej
Ja
Total

Frekvens Procent

Tabell 4.12

Nedan ges några exempel, som har angivits av respondenterna, för att
illustrera innebörden av egentillverkade ekonomiska rapporter.

• Rapportpaket med grafer för intäkter, personalkostnader, övriga kostnader
och resultat

• ”Management- rapport”
• Projektredovisning
• Sammanställning av nyckeltal
• Försäljningsrapport
• Sammanfattning av orderstock, leveranser, kundfordringar och

leverantörsskulder
• Löpande likviditet och %-uell beläggning
• Löner
• Tidrapportering per klient
• Investeringar
• Varulager och varugruppsrapporter
• Omsättning per producerad enhet, omsättning per mantimma
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• Daglig rapport per avdelning om nettointäkt
• Försäljning- och inköpsrapport

En öppen fråga ställdes för att besvara vilken rapport som upplevs vara den
viktigaste. Som framgår av tabell 4.13 nedan anger mer än hälften av företagen
att resultaträkningen är viktigast. Alternativet övrigt innefattar rapporter som
har angivits av max tre respondenter och därför ej särredovisas. Att
resultaträkningen är den viktigaste rapporten bekräftas av resultat från flera
andra studier (se bland annat Bergström & Lumsden, 1993, Andersson, 1995
och Holmes & Nicholls, 1989)

Viktigaste rapport

72 61,0
20 16,9
5 4,2

10 8,5
11 9,3

118 100,0

Resultaträkning
Balansräkning
Likviditetsrapport
Egentillverkad rapport
Övrigt
Totalt

Frekvens Procent

Tabell 4.13

För att beskriva hur aggregerade rapporterna som tas fram är ställdes frågan
om för vilka nivåer rapporter tas fram, se tabell 4.14 nedan. En övervägande
andel, omkring 70%, upprättar endast rapporter för hela företaget. Bland de
som även upprättar rapporter på lägre nivå är det vanligast att detta görs för
olika avdelningar eller projekt. För en detaljerad beskrivning över för hur
många nivåer företagen upprättar ekonomiska rapporter, se bilaga 5.
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För vilka nivåer upprättas
ekonomiska rapporter

a

148
21
21
14
10
17
8

Hela företaget
Ansvarsområden/avdelningar
Enskilda projekt
Kundgrupper
Enskilda kunder
Produktgrupper
Enskilda produkter

Antal
svar

154 företag besvarade frågana. 

Tabell 4.14

För att bedöma hur viktiga rapporterna är för styrningen av företaget
värderades rapporterna på en skala 1-5 där 5 innebär att den används i mycket
stor utsträckning för att styra företaget och 1 innebär att den inte används alls.
De rangordnade medelvärdena i tabell 4.15 nedan visar den inbördes nyttan
mellan de olika rapporterna.

Användning av ekonomiska rapporter

4,16 1,09
3,81 1,24
2,95 1,64
2,77 1,59
2,72 1,55
2,14 1,66
2,14 1,51
2,03 1,45
1,90 1,29

Resultaträkning
Balansräkning
Likviditetsrapport
Kundreskontra
Levreskontra
Egentillverkade rapporter
Täckningsbidragsrapport
Tidrapport
Lagervärdesrapport

Medelvärde Standardav.

Tabell 4.15

Som framgår av tabell 4.15 är resultaträkningen den mest använda rapporten
medan lagervärdesrapporten värderas lägst. Som tidigare nämnts råder det en
stark korrelation mellan utformning och användning av ekonomiska
rapporter, varför det är naturligt att resultaträkningen värderas högst. Vi har
också visat att det nästan uteslutande är resultat- och balansräkning som
upprättas för att tillgodose externa intressenter. Resultaten av denna fråga
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visar att dessa rapporter också är de klart viktigaste för den ekonomiska
styrningen av företaget. Att resultat- och balansräkningen är viktiga för
styrningen påvisas även av Bergström & Lumsden (1993) samt Kinserdal &
Kyllingstad (1980).

Standardavvikelsen indikerar hur stor spridningen är bland svaren och som
synes är spridningen störst för egentillverkade rapporter. Eftersom många
företag överhuvudtaget inte upprättar egentillverkade rapporter blir deras
värdering av användningen följaktligen 1 (= används inte alls). Bland de
företag som upprättar egentillverkade rapporter har dock 55% värderat nyttan
till 5 (= används i mycket hög utsträckning). Av detta kan vi dra slutsatsen att
de som upprättar egentillverkade rapporter också anser att de är mycket
viktiga i styrningen.

För att ytterligare erhålla indikationer på hur viktigt det är med ekonomiska
rapporter för att styra verksamheten ställdes en fråga som berörde
företagarens möjligheter att få en bild av företagets status utan att använda sig
av dessa. Nästan en tredjedel av företagsledaren anger att de inte är beroende
av de ekonomiska rapporterna för att erhålla en uppfattning om hur det går i
verksamheten. Det ger indikationer på att verksamheten till viss del kan styras
utan stöd av mer formella verktyg.

Kan en god uppfattning om företagets ekonomiska
status erhållas utan ekonomiska rapporter

105 69,1
47 30,9

152 100,0

Nej
Ja
Totalt

Frekvens Procent

Tabell 4.16



Kapitel 4 Resultat av enkätstudien

68

För att få en uppfattning hur företagsledaren går till väga visas här några av de
vanligaste förklaringarna.

• Aktivt deltagande i den dagliga verksamheten
• Flera års erfarenhet av intäkts- och kostnadsbild
• Överblick av ekonomiska in- och utflödet varje dag
• Genomgång av momsredovisningen
• Företagets ringa storlek
• Kontroll av checkkonto och post/bankgiro

Ovanstående faktorer är alla kopplade till det faktum att företag av denna
storlek helt enkelt är enkla att överblicka och att ekonomiska rapporter ibland
är överflödiga för att avgöra företagets ekonomiska status. Vi kan också
konstatera att företagsledaren ofta har en mycket god bild av verksamheten i
stort då han/hon har en bra känsla för intäkts- och kostnadsbild och vad som
är rimliga nivåer i företagets resursflöden.

4.3.2 Användning av nyckeltal

Att upprätta ekonomiska nyckeltal är ett sätt för företaget att få överblick över
viktiga ekonomiska aspekter i företaget. Nyckeltalen vi redovisar nedan går
alla att härleda ur de ekonomiska rapporter företaget upprättar. Nyckeltalen
kan alltså ses som ett komplement till de mer omfattande ekonomiska
rapporterna. Genom att redovisa vilka nyckeltal som är viktigast kan vi få en
uppfattning om dels i vilken utsträckning nyckeltal används, dels kan det ge en
indikation på de ekonomiska kunskaperna hos småföretagare.
Räntabilitetsmått är av mer abstrakt karaktär och torde kräva att användaren
har relativt god förståelse för grundläggande ekonomiska samband och hur
olika åtgärder påverkar räntabiliteten. I tabell 4.17 nedan redovisas resultat
som visar den inbördes nyttan mellan nyckeltalen vilket ger oss en uppfattning
om hur viktigt småföretag anser det vara med nyckeltal för styrning av
företaget. Varje enskilt nyckeltal värderades på en skala 1-5 där 1 innebär att
det inte alls används och 5 innebär att det används i mycket stor utsträckning.
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Användning av nyckeltala

4,41 1,12
4,38 1,15
3,76 1,44
3,45 1,54
3,31 1,54
3,27 1,52
3,03 1,62
2,76 1,55
2,74 1,43
2,67 1,40
2,45 1,34
2,42 1,37
2,30 1,41

Kostnader
Intäkter
Bruttovinst
Vinstmarginal
Kassalikviditet
Soliditet
Täckningsbidrag
Täckningsgrad
RT
RE
Leverantörskredittid
Kundkredittid
Lageromsättningshastighet

Medelvärde Standardavvikelse

148 företag svarade på frågana. 

Tabell 4.17

Ur tabell 4.17 kan vi utläsa att intäkter och kostnader är de klart viktigaste
nyckeltalen för styrning av företaget. Vinstmått som bruttovinst och
vinstmarginal används också i stor utsträckning. Av intresse är att
räntabilitetsmåtten har medelvärden under tre vilket tyder på att de inte anses
vara så viktiga i småföretag. En eventuell förklaring kan vara att de är av
relativt svårbegriplig och övergripande karaktär. Vidare torde räntabilitetsmått
vara av högre intresse i större företag med externa ägare än i småföretag där
ägaren själv har en god uppfattningen om lönsamheten i verksamheten.
Leverantörs- och kundkredittid samt lageromsättningshastighet ligger lägst i
användning. Sammanfattningsvis kan sägas att det över lag verkar vara
nedbrutna och isolerade mått som är viktiga i småföretag. Aggregerade mått
som till exempel räntabilitet och soliditet tenderar att vara mindre viktiga.
Andersson (1995) påvisade liknande resultat, intäkter och kostnader ansågs
som viktigast medan räntabilitet var av mindre betydelse. Kinserdal &
Kyllingstad (1980) samt Bergström & Lumsden (1993) visar på att nyckeltal
överlag inte är särskilt viktiga. Resultaten från vår studie visar dock att
betydelsen av nyckeltal inte ska försummas då de överlag verkar användas i
den ekonomiska styrningen.
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4.3.3 Användning av branschinformation

En annan aspekt vi vill belysa är i vilken utsträckning branschinformation
används. Med branschinformation avser vi information om konkurrenter,
trender på marknaden, försäljningsstatistik för branschen och liknande
information. Resultaten framgår av tabell 4.18. Vi kan vidare konstatera att
medelvärdet för samtliga företag är 2.69. Detta kan jämföras med
användningen av ekonomiska rapporter, se tabell 4.15, och det framgår då att
branschinformation är relativt viktigt i styrningen av företaget.

Användning av branschinformation

34 22,1 22,1
35 22,7 44,8
45 29,2 74,0
25 16,2 90,3
15 9,7 100,0

154 100,0

1 = används inte alls
2
3
4
5 = används i mycket stor utsträckning
Totalt

Frevens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.18

4.4 Utformning och användning av budgetsystem

Den andra delen av företagets ekonomisystem utgörs av budgetsystemet. Av
tabell 4.19 nedan kan vi utläsa att nära 57% av företagen upprättar minst en
typ av budget vilket enligt vår definition är det som krävs för att de skall anses
ha ett budgetsystem. Detta resultat överensstämmer med vad som visats av
Bergström & Lumsden (1993) samt Kinserdal & Kyllingstad (1980) där
motsvarande andel var 61% respektive 50%.

Budgetsystem

68 43,3
89 56,7

157 100,0

Nej
Ja
Total

Frekvens Procent

Tabell 4.19
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Syftet med budgetsystemet är, med få undantag bland respondenterna, att få
en bättre planering och styrning av företaget, vilket illustreras i tabell 4.20
nedan. I ett litet antal av företagen upprättas också budgetar för att tillgodose
externa krav. Intressant att notera är att i svarsmaterialet framgår att fyra
företag endast upprättar budget för att tillgodose externa krav utan att
använda den internt (se bilaga 5).

Vilket är syftet med företagets budgetsystema

84
15

Planering och styrning
Tillgodose externa krav

Antal svar

88 företag svarade på frågan, båda alternativen
kunde anges

a. 

Tabell 4.20

Omfattningen av utformningen kan mätas med periodiciteten i
budgetupprättandet. Ju oftare en budget upprättas desto högre är graden av
utformning av budgetsystemet. Att till exempel upprätta en budget i början av
varje år ställer inte lika höga krav på budgetsystemet som att upprätta en eller
flera budgetar kvartalsvis eller oftare. I tabell 4.21 nedan visas med vilken
periodicitet företagen upprättar budgetar.

Periodicitet
Månadsvis Kvartalsvis Årsvis Upprättas ej

Budgettyp Antal % Antal % Antal % Antal %
Resultat 16 18.2 10 11.4 58 65.9 4 4.5
Likviditet 19 21.6 9 10.2 34 38.6 26 29.5
Försäljning 20 22.7 6 6.8 39 44.3 23 26.1
Kostnad 14 15.9 8 9.1 41 46.6 25 28.4
Täckningsbidrag 6 6.8 4 4.5 22 25 56 63.6
Projekt 7 8 4 4.5 12 13.6 65 73.9

88 företag har avgivit svar på frågan
Tabell 4.21
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Den budget som är vanligast förekommande är resultatbudget. I princip alla
företag som har ett budgetsystem upprättar en resultatbudget. Vanligast är att
resultatbudgeten upprättas årsvis vilket sker i runt 65% av företagen. Att
resultat- och försäljningsbudget är de vanligast förekommande budgetarna
överensstämmer med resultat från Kinserdal & Kyllingstad (1980), Andersson
(1995), Bergström & Lumsden (1993) samt Holmes & Nicholls (1989). Den
budget som har högst periodicitet är likviditetsbudgeten. Runt en tredjedel av
företagen upprättar en likviditetsbudget varje kvartal eller oftare. Intressant att
notera är att det är närmare 30%, av de företag som har ett budgetsystem, som
inte upprättar någon likviditetsbudget. Ser man till samtliga företag innebär
det att endast 39% upprättar likviditetsbudget vilket tyder på att
likviditetsplaneringen i de flesta fall endast sker genom enklare metoder såsom
uppföljning av kassa- och bankkonton. Att förekomsten av likviditetsbudget
är relativt låg och att likviditetsplaneringen över lag sker med enklare verktyg,
har också påvisats av ovan refererade författare. Vi har inte fått några
indikationer på att företagen i någon stor utsträckning upprättar andra
budgetar än ovanstående. Två exempel på andra budgettyper, som dock ett
fåtal av respondenterna har angivit, är beläggningsbudget och tidsbudget.

Ytterligare ett led i utformningen av budgetsystemet är för vilka nivåer
företaget upprättar budgetar. Att bryta ned budgetering på lägre nivåer än hela
företaget tyder på ett väl utbyggt budgetsystem och ger också indikationer på
eventuellt prioriterade områden i företaget.

För vilka nivåer upprättas budgetara

87
15
12
6
4
4
3

Hela företaget
Enskilda projekt
Ansvarsområden/avdelningar
Produktgrupper
Enskilda kunder
Kundgrupper
Enskilda produkter

Antal
svar

89 företag svarade på frågana. 

Tabell 4.22
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Resultaten i tabell 4.22 visar att alla företag utom två upprättar budgetar för
hela företaget. Vidare kan vi se att budgetering på lägre nivåer sker i mycket
begränsad omfattning. 17% av de företag, som har ett budgetsystem har
uppgett att de upprättar budgetar för enskilda projekt och omkring 14% tar
fram budgetar för enskilda ansvarsområden/avdelningar. Hela 67% av
företagen har endast budgetar på en övergripande nivå för hela företaget.
Endast 8 % av företagen upprättar budgetar för tre eller fler nivåer. För
detaljerad beskrivning över hur många nivåer företagen upprättar budgetar, se
bilaga 5. Sammantaget tyder resultaten på att budgetsystemet främst syftar till
att spegla helheten i företaget. Att budgeten oftast endast görs på
övergripande nivå för hela företaget finner också stöd i Kinserdal &
Kyllingstads (1980) undersökning.

En ytterligare aspekt av budgetsystemets utformning är huruvida det är
sammankopplad med redovisningssystemet. I tabell 4.23 nedan redovisas i
vilken utsträckning detta sker.

Är budgetsystemet kopplat till
redovisningssystemet

44 50,0 50,0
30 34,1 84,1
14 15,9 100,0
88 100,0

Helt och hållet
Delvis
Inte alls
Total

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.23

En sammankoppling av redovisnings- och budgetsystemet innebär att
företaget får enklare att uppdatera och följa upp budgets när den löpande
redovisningen indikerar avvikelser i utfallet jämfört med budget. Majoriteten
av företagen har helt eller delvis integrerat budgetsystemet till
redovisningssystemet vilket indikerar att det torde finnas goda förutsättningar
för en löpande uppdatering av budgeten och avvikelseanalys. I de företag där
budgeten är helt frikopplad från redovisningen finns risken att budgeten
avskiljs helt från den löpande verksamheten och endast blir inaktuella siffror
på ett papper. I Bergström & Lumsdens (1993) undersökning är det endast
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74% som har budgeten sammankopplad med redovisning vilket tyder på att
en viss utveckling har skett under den senaste tioårsperioden.

Sätt att organisera budgetfunktion

63 70,8 70,8
15 16,9 87,6
11 12,4 100,0
89 100,0

internt
externt
mix
Total

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.24

Av tabell 4.24 ovan kan vi utläsa att budgetfunktionen i de flesta fall
organiseras internt. I en mindre andel av företagen sköts arbetet internt med
viss hjälp utifrån. I över hälften av företagen som har ett budgetsystem är det
enbart företagsledaren som arbetar med budgetering. För en detaljerad
beskrivning av hur budgetarbetet sker, se bilaga 4.

Utformning och användning av budgetsystemet samvarierar (se bilaga 5)
liksom var fallet med utformning och användning av ekonomiska rapporter. I
realiteten innebär detta att desto högre periodicitet företaget har i sin
budgetupprättning, desto viktigare anses budgeten vara för styrningen av
företaget.

I vilken utsträckning företaget egentligen använder budgetar kan mätas med i
hur stor utsträckning det ägnar sig åt budgetuppföljning. I begreppet
budgetuppföljning ryms allt ifrån en enkel jämförelse mellan budgeterat och
verkligt utfall till en omfattande avvikelseanalys.

Sker budgetuppföljning

72 83.7
14 16.3
86 100,0

Ja
Nej
Totalt

Frekvens Procent

Tabell 4.25
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Tabell 4.25 visar att de flesta företagen ägnar sig åt någon form av
budgetuppföljning vilket i sin tur tyder på att budgeten verkligen används i de
företag som upprättar budget. I runt 16% av företagen sker ingen uppföljning
vilket torde innebära att budgeten mest syftar till att utgöra ett enkelt
planeringsverktyg som inte ägnas någon större uppmärksamhet efter att den är
upprättad.

Vidare har vi mätt budgetens användning genom att låta företagen gradera
budgetens vikt som styrverktyg. Vi kan konstatera att vi får ett högt
medelvärde, 3.91 på en femgradig skala. I tabell 4.26 nedan kan vi se att cirka
70% av de företag som har ett budgetsystem graderar budgetens vikt som fyra
eller högre vilket kan tolkas som att den är av stor vikt för styrningen av
företaget.

Budgetens vikt som styrverktyg

3 3,4 3,4
1 1,1 4,6

23 26,4 31,0
34 39,1 70,1
26 29,9 100,0
87 100,0

1 = Ingen vikt alls
2
3
4
5 = Mycket stor vikt
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.26

Över lag förefaller företagen vara nöjda med sitt budgetsystem vilket indikeras
av att det endast är cirka 12% som har ytterligare önskemål på
budgethanteringen.

Finns ytterligare önskemål med
budgetsystemet

72 87,8
10 12,2
82 100,0

Nej
Ja
Total

Frekvens Procent

Tabell 4.27



Kapitel 4 Resultat av enkätstudien

76

Några av de önskemål som har angivits är att budgetuppföljningen ska bli
bättre och ske oftare samt att budgetsystemet skall integreras bättre med
redovisningssystemet.

4.5 Utformning och användning av kalkylsystem

Den tredje delen av företagets ekonomisystem utgörs av kalkylsystemet. Av
tabellen nedan kan vi utläsa att nära hälften av företagen upprättar minst en
typ av kalkyl vilket enligt vår definition är det som krävs för att de skall anses
ha ett kalkylsystem. Det är en något lägre andel jämfört med Bergström &
Lumsdens (1993) undersökning där 55% upprättar kalkyler.

Kalkylsystem

85 54,1
72 45,9

157 100,0

Nej
Ja
Total

Frekvens Procent

Tabell 4.28

Som framgår av tabell 4.29 nedan är det vanligast att upprätta produktkalkyler.
Det förefaller mycket ovanligt att några andra typer av kalkyler, än de tre som
vi angav som alternativ i enkäten, upprättas då endast 3 företag har angivit att
andra typer av kalkyler förekommer i kalkylsystemet. Att produktkalkyler är
vanligast bekräftas också av resultat från Andersson (1995) och Bergström &
Lumsden (1993).

Vilka kalkyler upprättar företageta

35
26
21
3

Produktkalkyler
Projektkalkyler
Investeringskalkyler
Andra kalkyler

Antal svar

71 företag svarade på frågana. 

Tabell 4.29
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En indikation på hur väl utvecklat kalkylsystemet är ges av huruvida det är
integrerat med redovisningssystemet. Som visas av tabell 4.30 nedan är det
runt 60% av företagen som anger att kalkylsystemet inte alls är
sammankopplat med redovisningssystemet. Detta kan jämföras med
budgetsystemet där motsvarande siffra endast var 16%. Med andra ord verkar
kalkylsystemet i stor utsträckning vara ett separat system i företagets totala
ekonomisystem. Jämfört med Bergström & Lumsden (1993) är tendensen
den samma här som för budgetsystemet. En högre andel av företagen i deras
studie, närmare 75%, hade ingen koppling till redovisningssystemet.
Utveckling av de datoriserade systemen för redovisning kan ha bidragit till att
sammankoppling har blivit vanligare.

Är kalkylsystemet kopplat till redovisningssystemet

10 14,3 14,3
18 25,7 40,0
42 60,0 100,0
70 100,0

Helt och hållet
Delvis
Inte alls
Total

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.30

I tabell 4.31 nedan kan vi utläsa att 86% av företagen organiserar
kalkylfunktionen internt. Det är följaktligen ovanligt att extern hjälp anlitas
som stöd vid kalkyleringen. Som tidigare visats är det vanligare att företagen
anlitar extern hjälp för budgetering. Vanligtvis är det företagsledaren som
sköter kalkyleringen. I de fall då extern hjälp anlitas är det vanligen en
redovisningsbyrå eller revisorn som hjälper till. För en utförligare
sammanställning av hur kalkylfunktionen är organiserad, se bilaga 4.



Kapitel 4 Resultat av enkätstudien

78

Sätt att organisera kalkylfunktionen

60 85,7 85,7
3 4,3 90,0
7 10,0 100,0

70 100,0

Internt
Externt
Mix
Total

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.31

För att visa hur välutvecklad användningen av kalkylerna är ställdes frågan om
hur kalkylerna upprättas. Mer än hälften av företagen gör både en för- och
efterkalkyl vilket tyder på att kalkylerna verkligen används och är ett viktigt
instrument i den ekonomiska styrningen. Samma indikation ges av Bergström
& Lumsden (1993) där en merpart av företagen också gjorde både för- och
efterkalkyler.

Hur upprättas kalkyler

23 33,3 33,3
3 4,3 37,7

43 62,3 100,0
69 100,0

Endast förkalkyler
Endast efterkalkyler
Både för- och efterkalkyler
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.32

Vi har också mätt kalkylernas användning genom att låta företagen gradera
kalkylens vikt som styrverktyg. Liksom för budget får vi även här ett högt
medelvärde, 4.07 på en femgradig skala. I tabell 4.33 nedan kan vi se att
närmare 75%, av de företag som har ett kalkylsystem, graderar kalkylens vikt
som fyra eller högre vilket kan tolkas som att företagen anser att kalkylen har
stor eller mycket stor vikt för styrningen av företaget.
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Kalkylens vikt som styrverktyg a

1 1,4 1,4
17 24,3 25,7
28 40,0 65,7
24 34,3 100,0
70 100,0

2
3
4
5 = Mycket stor vikt
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Inget företag angav alternativ 1 (= ingen vikt alls)a. 

Tabell 4.33

Över lag förfaller företagen vara nöjda med sin kalkylsystem vilket indikeras
av att det endast är 18% som har ytterligare önskemål på sin kalkylhantering.

Finns ytterligare önskemål med 
kalkylsystemet

55 82,1
12 17,9
67 100,0

Nej
Ja
Total

Frekvens Procent

Tabell 4.34

Några av de önskemål som har nämnts är att förbättra efterkalkylerna, det vill
säga skapa en bättre uppföljning av kalkylinformationen, samt få en bättre
integrering med övriga delar av ekonomisystemet.

4.6 Värdering av ekonomisk information

För att undersöka om företagsledarna är nöjda med den ekonomiska
information de har tillgång till fick de ta ställning till fyra påståenden rörande
upplevda problem med informationen. Påståendena värderades från 1-5 där 1
innebär att det inte alls är ett problem och 5 innebär att det är ett betydande
problem. Påståendena visas i tabell 4.35 nedan19 och medelvärdet indikerar
hur stort problemet upplevs vara. Som synes är det största problemet att

                                                          
19 Se bilaga 1 för exakt utformning av frågan, fråga 38-41.
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informationen upplevs vara alltför övergripande och säger för lite om
detaljnivåer i företaget. Att just detta är ett problem har även påvisats av
Pleitner (1989). Till detta kan kopplas att både ekonomiska rapporter samt
budgetar till största delen upprättas på en nivå som ger en totaltbild av hela
företaget, se tabell 4.14 samt 4.22. Det minsta problemet är att informationen
är för krånglig att förstå. Noteras ska att medelvärdet är relativt lågt för
samtliga påståenden vilket tyder på att missnöjet med den ekonomiska
informationen inte är särskilt stort.

Värdering av ekonomisk information

156 2,24 1,16
157 2,15 1,18
156 2,07 1,14
155 1,94 1,07

Informationen är för aggregerad
Informationen uppdateras för sällan
Informationen är för standardiserad
Informationen är för krånglig

Antal svar Medelvärde Standardavvikelse

Tabell 4.35

För att ta reda på om företagsledaren upplever att han/hon har tillräckligt
med ekonomisk information ställdes en fråga om hur väl ekonomisystemet
motsvarar behovet av ekonomisk information, se tabell 4.36 nedan. En klar
majoritet anger att de får tillräckligt med information, en liten andel upplever
att de får för lite information och en lika stor andel upplever det motsatta, att
ekonomisystemet ger för mycket information. Tillgången på information
upplevs följaktligen som tillfredställande i de flesta fall

Motsvarar ekonomisystemet företagets upplevda behov

18 12,1 12,1

113 75,8 87,9

18 12,1 100,0

149 100,0

Ger mer information än vad som behövs

Ger den information som behövs

Ger mindre information än vad som behövs

Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.36
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En ytterligare indikation på att missnöjet med den ekonomiska informationen
är relativt lågt visas av att bara 15% anger att de har önskemål som inte är
uppfyllda idag. Situationen förefaller inte ha förändrats nämnvärt eftersom
motsvarande siffra för Bergström & Lumsden var 21%.

Finns det ytterligare önskemål
kring företagets ekonomihantering

21 14.8
121 85.2

142 100,0

Ja
Nej
Totalt

Frekvens Procent

Tabell 4.37

Några av de önskemål som har angivits återges nedan:

• Integrera ekonomisystem och Internettransaktioner
• Integrera eget system med redovisningsbyråns samt revisorns system
• Bättre integrering av ekonomisystemets olika delar
• Bättre funktionalitet för att skapa rapporter ur ekonomisystemet
• Mer tid för att analysera rapporter och göra branschjämförelser

4.7 Ekonomifunktionen

Här redovisas slutligen en sammanställning över hur hela ekonomifunktionen
är organiserad.

Antal personer i ekonomifunktionen utöver
företagsledaren

39 24,8 24,8
78 49,7 74,5
40 25,5 100,0

157 100,0

Ingen person
1 person
2 eller fler personer
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Tabell 4.38
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För att få en uppfattning om omfattningen på det ekonomiska arbete som
sker inom företaget undersöktes hur många personer förutom företagsledaren
som är involverade i det ekonomiska och administrativa arbetet. Som framgår
av tabell 4.38 ovan är det vanligast att företagsledaren plus en anställd tar del i
det ekonomiska arbetet. Som väntat samvarierar antal personer som är
involverade i det ekonomiska arbetet med totalt antal anställda i företaget (se
bilaga.5).

Slutligen redovisar vi i tabell 4.39 en sammanställning över hur
ekonomisystemets olika delar organiseras av företagen.

Sätt att organisera ekonomifunktionen

Redovisnings-
funktion

Budgetfunktion Kalkylfunktion

Internt 18,5% 70,8% 85,7%
Externt 24,2% 16.9 % 4.3 %
Mix 57,3% 12.4 % 10.0 %
Totalt 100 % 100 % 100 %
Tabell 4.39
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5 FÖRKLARING AV UTFORMNING
OCH ANVÄNDNING AV

EKONOMISYSTEM SAMT
VÄRDERING AV EKONOMISK

INFORMATION
I detta kapitel avser vi presentera samvariationer mellan våra
förklaringsvariabler och undersökningsvariabler. För läsvänlighetens skull
presenterar vi endast resultat och redovisar inte de statistiska testen med
de exakta testvärden, som vi har genererat i SPSS. För den intresserade
läsaren hänvisas till författarna.

5.1 Presentation av förklaringsvariabler och testförlopp

Avsnittet är indelat efter undersökningsvariablerna20 och under varje del
presenterar vi de samvariationer vi har identifierat mellan enskilda
förklarings21- och undersökningsvariabler. Resterande påtänkta samband som
vi har formulerat i forskningsfrågorna22 har testats men eftersom några
signifikanta samband inte har kunnat identifieras presenteras dessa resultat
endast i de fall där det enligt oss har varit speciellt intressant att påvisa att ett
samband inte föreligger. Vi har både prövat samband mot totalmedelvärden23

och enskilda medelvärden24 och vad som presenteras beror på vad som vi
ansett vara relevant i den enskilda testsituationen och var sambanden har
kunnat identifieras.

Arbetsgången inleds av en hypotesformulering bestående av en nollhypotes
(H0) samt en mothypotes (H1). Därefter följer ett hypotestest med lämplig
statistisk metod. Arbetsgången avslutas med våra egna kommentarer av det
erhållna testresultatet.

                                                          
20 Se forskningsfrågorna 1),avsnitt 2.5
21 Se forskningsfrågorna 2), avsnitt 2.5
22 Ibid
23 Exempelvis sammanslaget medelvärde för samtliga rapporter i fråga 15
24 Exempelvis medelvärde för varje enskild rapport i fråga 15
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Figur 5.1: Arbetsgång vid test av eventuell samvariation mellan förklaringsvariabler
och undersökningsvariabler.

Vi har valt att förkasta nollhypotesen vid en signifikansnivå på ≤  5% vilket
innebär att vi alltid löper en 5%-ig risk att förkasta en sann nollhypotes. 5% är
en vedertagen signifikansnivå vid den här typen av undersökningar (Aczel,
1996).

För att minimera risken för att vi presenterar samband som är vad vi kallar
nonsens-samband, presenterar vi i figur 5.3 nedan en översikt över de
beroendeförhållanden som vi har identifierat mellan förklaringsvariablerna.
Ett nonsens-samband mellan en förklarings- respektive en
undersökningsvariabel uppstår när vi kan identifiera en andra underliggande
förklaringsvariabel, som är den egentliga orsaken till att vi har en variation i
den aktuella undersökningsvariabeln.

Figur 5.2: En illustration av hur två förklaringsvariabler som är inbördes
beroende förklarar en variation i en given undersökningsvariabel.

3. Analys

2b)Nollhypotesen
kan förkastas

2a) Nollhypotesen
kan ej förkastas

2. Hypotestest

1. Hypotesformulering

Undersökningsvariabel

Förklaringsvariabel 1

Förklaringsvariabel 2
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Med hjälp av nedanstående matris över beroendeförhållanden och egna
logiska resonemang minimerar vi förekomsten av tvivelaktiga samband i vår
undersökning. Siffran 5 indikerar att det råder ett beroendeförhållande mellan
variablerna på 5% signifikansnivå. Siffran 10 indikerar således ett
beroendeförhållande på 10% signifikansnivå. Ett X indikerar slutligen att vi
inte lyckats identifiera något beroendeförhållande på mindre än 10%-nivån.

Br
an

sc
ht

ill
hö

rig
he

t

Fö
re

ta
gs

st
or

le
k

E
ko

no
m

ifu
nk

tio
ne

ns
st

or
le

k

U
tb

ild
ni

ng
sn

iv
å

U
tb

ild
ni

ng
so

m
rå

de

Fö
re

ta
gs

le
da

re
ns

ar
be

ts
sä

tt

Re
do

vi
sn

in
gs

fu
nk

tio
n

Bu
dg

et
fu

nk
tio

n

K
alk

yl
fu

nk
tio

n

Bransch-
tillhörighet X X 10 5 X X X X

Företagsstorlek X 5 X 5 X X X X

Ekonomi-
funktionens

storlek
X 5 5 X X X X X

Utbildningsnivå 10 X 5 5 5 10 X 5

Utbildnings-
område 5 5 X 5 5 X X 5

Företags-
ledarens
arbetssätt

X X X 5 5 X X X

Redovisnings-
funktion X X X 10 X X 5 X

Budgetfunktion X X X X X X 5 5

Kalkylfunktion X X X 5 5 X X 5

Figur 5.3: Beroendeförhållanden mellan förklaringsvariablerna
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5.2 Användning av ekonomiska rapporter och nyckeltal

I detta avsnitt avser vi att presentera de samband vi har identifierat mellan
våra förklaringsvariabler och användning av ekonomiska rapporter samt
nyckeltal. Vi har i kapitel 4 konstaterat att utformning och användning av
ekonomiska rapporter är starkt korrelerat (se bilaga 5). Om ett företag har en
hög utformning av ekonomiska rapporter så tenderar rapporterna också att
användas i stor utsträckning för styrning av företaget. Med detta i åtanke har
vi valt att utelämna utformning av ekonomiska rapporter i denna del och
enbart presentera förklaringar till användning av ekonomiska rapporter.

En av våra forskningsfrågor rör företagsstorlekens inverkan på användning av
ekonomiska rapporter. Grundhypotesen var att användning av ekonomiska
rapporter skiljer sig åt mellan företag med 5-9 respektive 10-19 anställda. För
att se om det föreligger några skillnader vad gäller användningen av
rapporterna gjordes ett hypotestest med det totala medelvärdet för
användning av ekonomiska rapporter. Vi avsåg också ta reda på om
företagsstorleken har någon betydelse för hur nyckeltal används i styrningen
och genomförde därför motsvarande hypotestest. Följande medelvärden
observerades för användning av ekonomiska rapporter och nyckeltal.

Företagsstorlekens betydelse för användning
av ekonomiska rapporter och nyckeltal

2,71
2,80
3,14
3,18

Företagsstorlek
5-9 anställda
10-19 anställda
5-9 anställda
10-19 anställda

Ekonomiska rapporter

Nyckeltal

Medelvärde

Tabell 5.1

Följande hypotes formulerades för användning av nyckeltal respektive
ekonomiska rapporter och prövades genom ett t-test.
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H0: Populationsmedelvärdet skiljer sig inte åt mellan företag med 5-9 respektive 10-19
anställda.
H1: Populationsmedelvärdet skiljer sig åt mellan företag med 5-9 respektive 10-19
anställda.

Vi hittade dock inte tillräckliga bevis för att kunna förkasta nollhypotesen och
vi kan således inte påvisa någon signifikant skillnad mellan medelvärdena, vare
sig vad gäller användning av ekonomiska rapporter eller nyckeltal, i de två
storleksklasserna. Det faktum att medelvärdena i tabell 5.1 genomgående
ligger högre för stora företag är inget vi kan tolka som förekomst av ett
faktiskt samband utan det kan vara beroende uteslutande på slumpen.

Efter att ha konstaterat att företagsstorleken inte har någon betydelse för
användning av ekonomiska rapporter så var nästa steg att titta på
förklaringsvariabeln branschtillhörighet. Vid formuleringen av
forskningsfrågor arbetade vi efter uppfattningen att vissa ekonomiska
rapporter används mer i vissa branscher på grund av skillnader i
verksamheternas art. Detta medförde att vi utförde ett hypotestest för varje
enskild rapport. I tabell 5.2 ges en översikt över medelvärden för
rapportanvändning i de olika branschgrupperna.
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Branschtillhörighetens betydelse för användning av
ekonomiska rapporter

48 4,27 1,03
46 4,02 1,22
60 4,18 1,03

154 4,16 1,09
48 3,92 1,29
46 3,54 1,38
60 3,92 1,08

154 3,81 1,24
48 2,98 1,64
46 2,80 1,50
60 2,57 1,61

154 2,77 1,59
48 2,98 1,45
46 2,87 1,53
60 2,40 1,61

154 2,72 1,55
48 3,08 1,67
46 2,93 1,61
60 2,87 1,66

154 2,95 1,64
48 2,38 1,59
46 2,54 1,59
60 1,65 1,26

154 2,14 1,51
48 2,13 1,39
46 2,39 1,37
60 1,33 ,90

154 1,90 1,29
48 1,88 1,38
46 1,72 1,26
60 2,38 1,57

154 2,03 1,45
48 2,06 1,64
46 2,17 1,70
59 2,19 1,67

153 2,14 1,66

Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt
Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt

Resultaträkning

Balansräkning

Kundreskontra

Levreskontra

Likviditetsrapport

Täckningsbidragsrapport

Lagervärdesrapport

Tidrapport

Egentillverkade rapporter

Antal Medelvärde Standardav.

Tabell 5.2
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Följande hypotes formulerades för att genom ett ANOVA-test pröva de
enskilda ekonomiska rapporterna:

H0: Populationsmedelvärdena för användning av respektive rapport skiljer sig inte åt
mellan tillverknings- handels- och tjänsteföretag.
H1: Populationsmedelvärdena för användning av respektive rapport skiljer sig åt
mellan tillverknings- handels- och tjänsteföretag.

Följande rapporter uppvisar signifikanta skillnader mellan branscher vad gäller
användning i styrningen av företaget:

• Leverantörsreskontra
• Täckningsbidragsrapport
• Lagervärdesapport
• Tidrapport

Användning av leverantörsreskontran skiljer sig signifikant mellan
tillverknings- och tjänsteföretag. Också handel uppvisar ett högt medelvärde
gentemot tjänsteföretagen. Att leverantörsreskontran används i större
utsträckning av tillverknings- och handelsföretag bör gå att härleda till ett stort
flöde av varor och olika typer av resurser mellan företag, kund och leverantör.

Täckningsbidragsrapporten används mest i handelsföretag och både handels-
och tillverkningsföretag uppvisar en signifikant skillnad på 5%-nivån
gentemot tjänsteföretag där TB-rapporten värderas mycket lågt. Att handels-
och tillverkningsföretag använder TB-rapporten i stor utsträckning förefaller
kunna bero på vikten i dessa företag av att kontrollera lönsamhet på
exempelvis olika varugrupper i ett ofta mycket stort utbud av produkter.

Tjänsteföretag värderar också lagervärdesrapporten lågt och medelvärdet är,
på 5% signifikansnivå, lägre än vad som är fallet i både handels- och
tillverkningsföretag. Förklaringen till detta förefaller vara kopplad till
verksamhetens art då handels- och tillverkningsföretag ofta arbetar med
betydligt större lager än vad som är fallet i tjänsteföretag.
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Vidare tenderar tjänsteföretag att använda tidrapporten i störst utsträckning
och uppvisar en signifikant skillnad gentemot handelsföretag.
Tillverkningsföretag visar också en hög värdering av tidrapporten, dock var
skillnaden ej signifikant gentemot handelsföretag. Att tjänsteföretag värderar
tidrapporten högt torde bero på att det i kategorin tjänst döljer sig många
företag med konsultliknande verksamhet, där tidmätning ofta har en central
betydelse. I tillverkningsföretag är mätning av produktions- och
maskintimmar ofta viktiga aspekter för att styra verksamheten.

Avslutningsvis har vi kunnat påvisa skillnader mellan användning av nyckeltal
och dess betydelse för styrning av företaget och branschtillhörighet. Den
grundhypotes som föranledde hypotestestet var att användning av enskilda
nyckeltal varierar med branschtillhörighet och att de borde följa samma
mönster som användning av enskilda ekonomiska rapporter. Innan vi
genomförde hypotestesten gjorde vi ett korrelationstest mellan de totala
medelvärdena för användning av nyckeltal och användning av ekonomiska
rapporter. Testet visade att det finns en stark korrelation vilket innebär att en
hög användning av ekonomiska rapporter samvarierar med en hög
användning av nyckeltal (se bilaga 5).

Följande hypotes formulerades för varje enskilt nyckeltal och testet
genomfördes med ett ANOVA-test.

H0: Populationsmedelvärdet för användning av respektive nyckeltal skiljer sig inte åt
mellan tillverknings- handels- och tjänsteföretag.
H1: Populationsmedelvärdet för användning av respektive nyckeltal skiljer sig åt
mellan tillverknings- handels- och tjänsteföretag.

Testet visade att det råder signifikant skillnad på 5%-nivån mellan användning
av följande nyckeltal:

• Täckningsbidrag (TB)
• Täckningsgrad (TG)
• Lageromsättningshastighet
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Tabell 5.3 nedan visar en sammanställning över medelvärden på samtliga
nyckeltal.

Branschtillhörighetens betydelse för användning av nyckeltal

48 4,38 1,18
44 4,16 1,31
56 4,55 ,97
48 4,44 1,07
44 4,20 1,32
56 4,55 ,99
48 3,69 1,55
44 4,05 1,22
56 3,59 1,50
48 3,35 1,62
44 3,64 1,37
56 3,38 1,61
48 3,19 1,57
44 3,39 1,47
56 2,63 1,72
48 2,90 1,51
44 3,07 1,45
56 2,41 1,62
48 2,90 1,37
44 2,52 1,30
56 2,59 1,49
48 2,92 1,46
44 2,48 1,32
56 2,79 1,49
48 3,48 1,44
44 3,27 1,42
56 3,09 1,65
48 2,44 1,30
44 2,61 1,38
56 2,25 1,42
48 2,46 1,35
44 2,64 1,31
56 2,30 1,36
48 2,21 1,30
44 3,16 1,33
56 1,71 1,25
48 3,40 1,53
44 3,20 1,46
56 3,32 1,63

Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst
Tillverkning
Handel
Tjänst

Intäkter

Kostnader

Bruttovinst

Vinstmarginal

Täckningsbidrag

Täckningsgrad

RE

RT

Soliditet

Kundkredittid

Leverantörskredittid

Lageromsättningshastighet

Kassalikviditet

Antal Medelvärde Standardav.

Tabell 5.3
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Det är handelsföretag som rankar täckningsbidrag och täckningsgrad högst
och de uppvisar en signifikant skillnad i medelvärde gentemot tjänsteföretag.
Vidare har vi identifierat en signifikant skillnad i medelvärde vad gäller
lageromsättningshastighet mellan handels- och tillverkningsföretag respektive
mellan handels- och tjänsteföretag.

Att det är just TB, TG samt lageromsättningshastighet som visar upp ett
branschberoende ter sig naturligt då den kan anses vara kopplade till
verksamheten på ett annat sätt än övriga nyckeltal, som får anses vara mer
allmängiltiga och användbara i de flesta företag oavsett bransch. Vi kan även
notera, vilket förefaller rimligt med tanke på korrelationen mellan ekonomiska
rapporter och nyckeltal, att de nyckeltal som uppvisar signifikanta skillnader är
starkt sammankopplade till täckningsbidragsrapporten och
lagervärdesrapporten.

En av våra forskningsfrågor berör huruvida företagsledarens arbetssätt kan
användas för att förklara skillnader i användning av ekonomiska rapporter och
nyckeltal. Vår arbetshypotes var att en företagsledare som ägnar mycket tid åt
administrativa arbetsuppgifter skulle skapa förutsättningar för en högre
användning av ekonomiska rapporter.

Arbetssättets betydelse för användning av ekonomiska rapporter
och nyckeltal

85 2,73
46 2,62
19 3,04

150 2,74
83 3,22
44 3,02
19 3,20

146 3,16

> 50% operativt
> 50% administrativt
50/50 administrativt och operativt
Totalt
> 50% operativt
> 50% administrativt
50/50 administrativt och operativt
Totalt

Ekonomiska rapporter

Nyckeltal

Antal Medelvärde

Tabell 5.4
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Hypotestestet i form av ett ANOVA-test gav dock inte tillräckliga bevis för att
säga att det skulle föreligga skillnader i rapportanvändning mellan olika typer
av företagsledare.

En annan av våra arbetshypoteser var att företagsledare med högre formell
utbildning uppvisar en högre användning av ekonomiska rapporter och
nyckeltal än företagsledare med lägre utbildningsnivå. Ett hypotestest
genomfördes med hjälp av ett ANOVA-test för att avgöra om det fanns några
signifikanta skillnader i medelvärden för användning.

Utbildningsnivåns betydelse för användning av
ekonomiska rapporter och nyckeltal

33 2,8821
61 2,7031
53 2,6095

147 2,7096
31 3,4109
61 3,1271
50 2,9690

142 3,1334

Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Total
Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Total

Ekonomiska rapporter

Nyckeltal

Antal Medelvärde

Tabell 5.5

Hypotestestet ger inga bevis för att säga att företagsledarens utbildningsnivå
har någon påverkan på användning av ekonomiska rapporter. Att vi ser en
tendens till att företagsledare med grundskoleutbildning har högre
medelvärden på användning än företagsledare med högskoleutbildning kan
således bero på slumpens inverkan.

För att utreda huruvida företagets sätt att organisera redovisningsfunktionen
har någon påverkan på användning av ekonomiska rapporter så testade vi
skillnader i totala medelvärden mellan intern, extern och mixad
redovisningsfunktion.
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Redovisningsfunktionens betydelse för
användning av ekonomiska rapporter och

nyckeltal

29 2,84
37 2,60
88 2,76

154 2,73
28 2,87
36 3,22
84 3,21

148 3,15

Internt
Externt
Mix
Total
Internt
Externt
Mix
Total

Ekonomiska rapporter

Nyckeltal

Antal Medelvärde

Tabell 5.6

Hypotestestet ger inte i något av fallen tillräckliga bevis för att påstå att det
finns någon signifikant skillnad i medelvärden mellan grupperna.
Sammanfattningsvis verkar alltså företagets sätt att organisera
redovisningsfunktionen inte påverka användningen av ekonomiska rapporter
och nyckeltal.

För att utreda eventuella skillnader mellan användning av enskilda rapporter
och nyckeltal kopplat till sätt att organisera redovisningsfunktionen så
genomförde vi ytterligare hypotestester för varje rapport och nyckeltal. För
resultat för varje enskilt nyckeltal, se tabell 5.7 nedan. Vad gäller enskilda
rapporter gav dock testet inte tillräckliga bevis för att vi skulle kunna påstå att
de finns skillnader mellan användning av enskilda ekonomiska rapporter
beroende på företagets sätt att organisera redovisningsfunktionen. Dock
verkar användning av enskilda nyckeltal påverkas av hur företaget organiserar
löpande redovisning och bokslut.

För följande nyckeltal kunde vi förkasta nollhypotesen, att det råder
oberoende mellan sätt att organisera redovisningsfunktionen och användning
av enskilda nyckeltal, på 5%-nivån:
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• Bruttovinst
• Räntabilitet på eget kapital
• Räntabilitet på totalt kapital

Vad gäller bruttovinst så används det främst av företag som har en extern
redovisningsfunktion och medelvärdet skiljer sig signifikant från de företag
som har en intern redovisningsfunktion.

RE och RT används i liten utsträckning av de företag som organiserar
redovisningsfunktionen internt, medelvärdena är så låga som 2.07 för RE och
2.14 för RT. För båda nyckeltalen har vi kunnat identifiera signifikanta
skillnader på 5%-nivån mellan intern- och mixgruppen. Vidare kan vi även
notera att det, med 10% risk för att ha fel, råder en signifikant skillnad mellan
grupperna med extern respektive intern redovisningsfunktion.
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Redovisningsfunktionens betydelse för användning av nyckeltal

28 4,61 ,63
36 4,39 ,99
84 4,30 1,33
28 4,54 ,64
36 4,50 1,03
84 4,33 1,28
28 3,21 1,52
36 4,14 1,29
84 3,77 1,43
28 3,11 1,69
36 3,72 1,43
84 3,44 1,53
28 2,64 1,62
36 3,17 1,58
84 3,11 1,64
28 2,39 1,55
36 2,72 1,45
84 2,90 1,59
28 2,07 1,25
36 2,78 1,40
84 2,82 1,41
28 2,14 1,24
36 2,86 1,50
84 2,88 1,43
28 3,11 1,42
36 3,31 1,60
84 3,31 1,53
28 2,21 1,13
36 2,25 1,23
84 2,56 1,49
28 2,36 1,22
36 2,42 1,27
84 2,50 1,42
28 1,96 1,29
36 2,44 1,27
84 2,36 1,50
28 3,04 1,55
36 3,22 1,42
84 3,44 1,59

Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix
Internt
Externt
Mix

Intäkter

Kostnader

Bruttovinst

Vinstmarginal

Täckningsbidrag

Täckningsgrad

RE

RT

Soliditet

Kundkredittid

Leverantörskredittid

Lageromsättningshastighet

Kassalikviditet

Antal Medelvärde Standardav.

Tabell 5.7
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Enligt matrisen över beroendeförhållanden i avsnitt 5.1 kan vi konstatera att
sätt att organisera redovisningsfunktionen samvarierar med utbildningsnivå.
Här hade vi misstankar om att det kunde föreligga ett underliggande samband
och att det hade varit fel att anta att de skillnader vi illustrerat ovan skulle ha
med redovisningsfunktionen att göra. Dock har vi inte hittat några signifikanta
skillnader mellan  användning av bruttovinst, RE och RT och utbildningsnivå.
Detta gör att vi kan dra slutsatsen att det verkligen är företagets sätt att
organisera redovisningsfunktionen som har betydelse.

5.3 Branschinformation och egentillverkade rapporter

I detta avsnitt redovisas de samvariationer vi har hittat mellan våra
förklaringsvariabler och användning av branschinformation samt upprättande
av egentillverkade rapporter. Motiveringen till att lägga dessa variabler i ett
eget avsnitt är att de båda två kan ses som ett komplement till övriga
ekonomiska rapporter som behandlats i föregående avsnitt.

När vi formulerade våra forskningsfrågor arbetade vi efter uppfattningen att
användning av branschinformation är starkt branschberoende och
formulerade därför följande hypotes:

H0: Populationsmedelvärdet för användning av branschinformation skiljer sig inte åt
mellan tillverknings- handels- och tjänsteföretag.
H1: Populationsmedelvärdet för användning av  branschinformation skiljer sig åt
mellan tillverknings- handels- och tjänsteföretag.

I tabell 5.8 nedan kan vi utläsa hur de olika branschgrupperna värderar
användning av branschinformation.
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Branschtillhörighetens betydelse för
användning av branschinformation

Branschinformation

50 2,36 1,27
45 3,11 1,27
59 2,64 1,16

154 2,69 1,26

Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt

Antal Medelvärde Standardav.

Tabell 5.8

Hypotestestet genomfördes med ett ANOVA-test och visade att
handelsföretag fäster större vikt vid branschinformation än vad
tillverkningsföretag gör, vilket är säkerställt på 5% signifikansnivå.
Tjänsteföretag ligger också långt under handelsföretag i användning, dock går
det inte att säkerställa en skillnad på 5%-nivån. Vi formulerade också
hypoteser för att testa eventuella beroenden mellan användning av
branschinformation och de två förklaringsvariablerna ekonomifunktionens
storlek samt sätt att organisera redovisningsfunktionen. Detta gjorde vi för att
utreda om användning av branschinformation hade något att göra med
företagets resurser vad gäller ekonomiarbete och att branschinformation är
något som används om det finns tid att ta fram och analysera den. Dock
kunde vi inte i något av fallen dra slutsatsen att det skulle finnas sådana
beroenden.

Som ett komplement till ekonomiska rapporter som erhålles ur företagets
ekonomisystem eller från en redovisningsbyrå kan företaget upprätta
egentillverkade rapporter av ekonomisk karaktär. Vi testade en hypotes med
utbildningsnivå och en med ekonomifunktionens storlek för att utreda
eventuella beroenden med utformning av egentillverkade ekonomiska
rapporter. Vi har tidigare konstaterat att det råder ett samband mellan
ekonomifunktionens storlek och utbildningsnivå. Båda variablerna utgör dock
rimliga förklaringsvariabler till utformning av egentillverkade rapporter varför
vi har valt att testa båda två.
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Vi formulerade följande hypotes för utbildningsnivå. Testet utfördes med ett
ANOVA-test.

H0: Det råder oberoende mellan utbildningsnivå och utformning av egentillverkade
rapporter.
H1: Det råder ett beroende mellan utbildningsnivå och utformning av egentillverkade
rapporter.

Testet visade på 5% signifikansnivå att det råder ett beroende mellan
utbildningsnivå och egentillverkade rapporter. Företagsledare med
högskoleutbildning tenderar att ta fram egentillverkade rapporter i större
utsträckning än företagsledare med grundskole- och gymnasieutbildning vilket
vi tydligt kan utläsa i tabell 5.9.

Utbildningsnivåns betydelse för upprättande av
egentillverkade rapporter

29 5 34
25,2 8,8 34,0

52 11 63
46,6 16,4 63,0

30 23 53
39,2 13,8 53,0
111 39 150

111,0 39,0 150,0

Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal

Grundskola/folkskola

Gymnasium

Högskola/Universitet

Totalt

Nej Ja

Egentillverkade
rapporter

Totalt

Tabell 5.9

Att upprättande av egentillverkade rapporter står i ett beroendeförhållande till
företagsledarens utbildningsnivå ter sig naturligt eftersom det bör ha betydelse
för både intresse och förmåga att ta fram egentillverkade underlag med
ekonomisk information av olika slag.

Ytterligare en aspekt som torde ha betydelse för förmågan att ta fram
egentillverkade rapporter är resurser i form av personer som tar fram den
information som behövs. Vår arbetshypotes var att ju större
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ekonomifunktionen är i form av antal personer, desto bättre är
förutsättningarna att ta fram egentillverkade rapporter.

För att utreda ovanstående formulerade vi följande hypotes:

H0: Det råder oberoende mellan ekonomifunktionens storlek och utformning av
ekonomiska rapporter.
H1: Det råder ett beroende mellan ekonomifunktionens storlek och utformning av
egentillverkade rapporter.

Ekonomifunktionens storlek och dess betydelse för
upprättande av egentillverkade rapporter

34 5 39
28,6 10,4 39,0

57 21 78
57,1 20,9 78,0

24 16 40
29,3 10,7 40,0
115 42 157

115,0 42,0 157,0

Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal
Antal
Förväntat antal

Ingen person

1 person

2 eller fler personer

Totalt

Nej Ja

Egentillverkade
rapporter

Totalt

Tabell 5.10

Testet visade att vi på 5%-nivån kan förkasta nollhypotesen och säga att
företag med fler personer i ekonomifunktionen tar fram egentillverkade
rapporter i större utsträckning än företag med mindre ekonomifunktion. Det
förefaller rimligt att anta att det i de företag, som har en ekonomifunktion
bestående av enbart företagsledaren, inte finns tid för annat än det mest
nödvändigaste och löpande ekonomiarbetet, såsom bokföring, moms- och
lönehantering. Om ekonomifunktionen består av flera personer kan det
löpande skötas av en person i ekonomifunktionen medan de andra kan
upprätta andra mer verksamhetsanpassade underlag, i form av olika typer av
egentillverkade rapporter.
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5.4 Utformning och användning av budgetsystem

Om företagen överhuvudtaget har ett budgetsystem kan förklaras av
företagsledarens utbildningsnivå.

Utbildningsnivåns betydelse för
budgetsystem

Budgetsystem

34 ,47
63 ,51
53 ,70

150 ,57

Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Totalt

Antal
Medelvär

de

Tabell 5.11

Följande hypotes formulerades och testades genom ett ANOVA test:
H0 : Populationsandelen som har budget skiljer sig inte mellan företagsledare med olika
utbildningsnivå
H1 : Populationsandelen som har budget skiljer sig mellan företagsledare med olika
utbildningsnivå

Nollhypotesen kan förkastas på 5%-signifikansnivå. Det visar att
företagsledare med högskoleutbildning i större utsträckning än företagsledare
med grundskole- eller gymnasieutbildning använder budgetering. Sambandet
är som vi förväntade oss beroende på att ökade kunskaper genom utbildning
borde ge bättre förutsättningar att kunna hantera budgetering.

Tabell 5.12 nedan visar hur utformning av olika budgettyper skiljer sig mellan
olika branscher. Medelvärdet är beräknat på en fyrgradig skala utifrån hur ofta
budgeten upprättas, desto högre medelvärde desto oftare upprättas den.
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Branschtillhörighetens betydelse för utformning av
budgetsystem

27 2,52 ,85
23 2,57 ,90
38 2,29 ,80
88 2,43 ,84
27 2,41 1,08
23 2,26 1,01
38 2,11 1,18
88 2,24 1,10
27 2,30 ,91
23 2,70 1,02
38 1,97 1,17
88 2,26 1,09
27 2,30 ,87
23 2,26 ,92
38 1,92 1,12
88 2,13 1,00
27 1,63 ,88
23 1,83 ,89
38 1,32 ,81
88 1,55 ,87
27 1,44 ,70
23 1,26 ,69
38 1,61 1,13
88 1,47 ,91

Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total

Resultatbudget

Likviditetsbudget

Försäljningsbudget

Kostnadsbudget

Täckningsbidragsbudget

Projektbudget

Antal Medelvärde Standardav.

Tabell 5.12

För samtliga budgettyper formulerades hypoteser av följande form och
testades genom ett ANOVA test:

H0: populationsmedelvärdet för budgetens utformning skiljer sig inte mellan olika
branscher
H1: populationsmedelvärdet för budgetens utformning skiljer sig mellan olika
branscher

Nollhypotesen kan förkastas på 5%-signifikansnivå för försäljningsbudget
respektive täckningsbidragsbudget. I båda fallen påvisas att dessa budgetar
upprättas oftare av  handelsföretag än av tjänsteföretag. Sambandet förefaller
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naturligt om man ser till verksamhetens natur i de båda branscherna. Oftast
sker hantering av ett stort antal varor i handelsföretagen och det är av stor vikt
att veta hur mycket varor som behövs och hur lönsamheten ser ut mellan
olika produkter. Motsvarande detaljerade varuhantering torde inte finnas i
tjänsteföretag.

En aspekt på i vilken utsträckning budgetsystemet används är om uppföljning
sker. Företagsledarens utbildningsnivå är även här en förklarande orsak till
skillnader mellan företag vilket vi kan utläsa av de skillnader i medelvärden
som illustreras i tabell 5.13 nedan.

Utbildningsnivåns betydelse
för budgetuppföljning

Budgetuppföljning

,56
,86
,92
,83

Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Totalt

Andel

Tabell 5.13

Följande hypotes prövades genom ett ANOVA-test:

H0: Populationsandelen som gör budgetuppföljning skiljer sig inte mellan
företagsledare med olika utbildningsnivå
H1: Populationsandelen som gör budgetuppföljning skiljer sig mellan företagsledare
med olika utbildningsnivå

Nollhypotesen kan förkastas på 5%-signifikansnivå vilket innebär att
budgetuppföljning mer sällan sker bland företag där företagsledaren inte har
högre utbildning än grundskola. Att utbildningsnivån påverkar användningen
av budgeten är naturligt om vi ser till samma förklaring som nämnts när det
gäller om företaget har budgetfunktion. Större kunskapsnivå bör öka
förutsättningarna att få nytta av budgeten.
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Budgetuppföljningen påverkas även av företagsstorlek samt hur
budgetfunktionen är organiserad vilket visas nedan i tabell 5.14 respektive
5.15.

Företagsstorlekens betydelse
för budgetuppföljning

,80
,95

Storleksklass
5-9 anställda
10-19 anställda

Andel

Tabell 5.14

Följande hypotes om företagsstorlek prövades genom ett t-test

H0 : Populationsandelen som gör budgetuppföljning skiljer sig inte mellan företag med
5-9 anställda respektive 10-19 anställda
H1: Populationsandelen som gör budgetuppföljning skiljer sig  mellan företag med 5-9
anställda respektive 10-19 anställda

Nollhypotesen kan förkastas på 5%-signifikansnivå och vi kan således dra
slutsatsen att budgetuppföljning sker oftare bland företag med 10-19 anställda.
Att storleken påverkar användningen av budgeten förefaller naturligt eftersom
svårigheten att planera och härleda avvikelser bör öka i takt med
företagsstorleken.

Budgetfunktionens betydelse
för budgetuppföljning

Budgetuppföljning

,90
,57
,82
,84

Internt
Externt
Mix
Totalt

Andel

Tabell 5.15
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Följande hypotes om budgetfunktionen prövades genom ett ANOVA-test:

H0 : Populationsandelen som gör budgetuppföljning skiljer sig inte mellan företag med
olika organisering av budgetfunktionen
H1: Populationsandelen som gör budgetuppföljning skiljer sig mellan företag med olika
organisering av budgetfunktionen

Nollhypotesen kan förkastas på 5%-signifikansnivå vilket innebär att det är
vanligare med budgetuppföljning i företag där budgeteringen sker internt
jämfört med de företag där den sker externt. Om budgeteringen sker internt
bör detta tyda på ett större intresse för informationen samt att det blir enklare
att löpande använda budgeten, varvid en naturlig följd är att uppföljning sker i
större utsträckning.

5.5 Utformning och användning av kalkylsystem

I vilken utsträckning kalkylsystem överhuvudtaget finns i företaget kan
förklaras av företagets branschtillhörighet och företagsledarens utbildning.
Resultaten för respektive förklaringsvariabel visas nedan i tabell 5.16
respektive 5.17 .

Branschtillhörighetens
betydelse för kalkylsystem
Kalkylsystem

,70
,38
,32
,46

Tillverkning
Handel
Tjänst
Totalt

Andel

Tabell 5.16
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Utbildningsområdets
betydelse för kalkylsystem

Kalkylsystem

,67
,42
,36
,47

Teknik/naturvetenskap
Ekonomi
Annat område
Totalt

Andel

Tabell 5.17

För respektive förklaringsvariabel testades följande typ av hypotes genom ett
ANOVA-test:

H0: Populationsandelen skiljer sig inte mellan företag utifrån förklaringsvariabeln
H1 : Populationsandelen skiljer sig  mellan företag utifrån förklaringsvariabeln

I båda fallen kan nollhypotesen förkastas på 5%- signifikansnivå. Det visar att
det är vanligare att upprätta kalkyler bland tillverkningsföretag och företag där
företagsledaren har teknisk/naturvetenskaplig utbildning. Här måste dock
beaktas att det finns ett signifikant samband på 5%- nivå mellan
branschtillhörighet och utbildningsområde. Det är vanligare att
företagsledaren är utbildad inom teknik/naturvetenskap i tillverkningsföretag
jämfört med övriga branscher. Vi kan följaktligen inte med säkerhet uttala oss
om vilken variabel som förklarar kalkylutformningen eller om båda till viss del
förklarar. Båda sambanden överensstämmer med vad vi förväntade oss. Att
tillverkningsföretag  har större behov av kalkyler borde bland annat förklaras
av att de i större utsträckning behöver beräkna kostnader för produkter som
förädlas i flera led. Personer med teknisk/naturvetenskaplig utbildning bör  ha
en god känsla för siffror och produktens sammansättning varvid användning
av kalkyler förefaller naturligt. Vi anser att den viktigaste förklaringen är
branschberoendet och att utbildningen som förklaring till stor del är en följd
av att det finns fler tekniker inom tillverkningsindustrin.
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Vidare är det intressant att se vilka typer av kalkyler som upprättas inom
respektive bransch. Vi formulerade följande hypotes och testade den med ett
ANOVA-test för att se om det fanns skillnader mellan branschgrupperna:

H0: populationsandelen som upprättar respektive kalkyl skiljer sig inte mellan
tillverknings-, handels- och tjänsteföretag.
H1: populationsandelen som upprättar respektive kalkyl skiljer sig  mellan
tillverknings-, handels- och tjänsteföretag.

Som framgår av tabell 5.18 är det inom handelsbranschen klart vanligast att
upprätta produktkalkyler. Skillnaden mot de andra branschgrupperna är
signifikant på 5%-nivån. Projektkalkyler är vanligast att upprätta inom tjänste-
och tillverkningsföretag. Skillnaden är signifikant på 5%-nivån mot
handelsföretag. Poängteras bör att ”andel” visar andelen inom respektive
bransch av de företag som har en kalkylfunktion. Tabellen kan därmed inte
läsas som att det är fler handelsföretag som upprättar produktkalkyler jämfört
med tillverkningsföretag, detta eftersom det är betydligt större andel
tillverkningsföretag som har en kalkylfunktion.

Branschtillhörighetens betydelse för
utformning av kalkyer

,49 ,51
,83 ,38
,21 ,42
,50 ,50
,43 ,50
,05 ,24
,53 ,51
,36 ,48
,26 ,44
,28 ,46
,37 ,50
,29 ,46

Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total
Tillverkning
Handel
Tjänst
Total

Produktkalkyler

Projektkalkyler

Investeringskalkyler

Andel Standardav.

Tabell 5.18
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5.6 Värdering av ekonomisk information

Hur den ekonomiska informationen värderas beror på hur
redovisningsfunktionen är organiserad, ekonomifunktionens storlek samt
företagsledarens utbildningsnivå. För respektive förklaringsvariabel testades
följande typ av hypotes genom ett ANOVA-test:

H0: Populationsmedelvärdet för respektive värderingspåstående skiljer sig inte utifrån
förklaringsvariabeln
H1:Populationsmedelvärdet för respektive värderingspåstående skiljer sig  utifrån
förklaringsvariabeln

Redovisningsfunktionens betydelse för värdering av
ekonomisk information

1,72 1,00
2,34 1,19
2,20 1,20
2,15 1,18
1,72 1,00
2,45 1,20
2,31 1,15
2,24 1,16
1,79 1,05
2,21 1,14
2,10 1,16
2,07 1,14
1,48 ,78
2,22 1,13
1,97 1,08
1,94 1,07

internt
externt
mix
Totalt
internt
externt
mix
Totalt
internt
externt
mix
Totalt
internt
externt
mix
Totalt

Informationen uppdateras för sällan

Informationen är för aggregerad

Informationen är för standardiserad

Informationen är för krånglig

Medelvärde Standardav.

Tabell 5.19

Med avseende på hur redovisningsfunktionen är organiserad, se tabell 5.19
ovan, kan nollhypotesen för påståendet att informationen uppdateras för
sällan, förkastas på 5%- signifikansnivå. Företag där redovisning  och bokslut
sker internt upplever mindre problem med hur ofta informationen
uppdateras. Att informationen uppdateras för sällan förklaras också av
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ekonomifunktionens storlek vilket redovisas i tabell 5.20 nedan. Även här
kunde nollhypotesen förkastas på 5%-signifikansnivå innebärande att
problemet upplevs som mindre i företag där två eller fler personer är
involverade i det ekonomiska arbetet. De båda sambanden förefaller naturliga.
Om redovisningen sker internt kan information uppdateras vid behov, till
skillnad mot om den sköts av extern part och företagaren  blir beroende av
när rapporter fås från den externa parten. Vidare bör en större
ekonomifunktion öka möjligheterna att hinna med uppdateringar och
problemet därmed upplevas som mindre.

Ekonomifunktionens storlek och dess betydelse för värdering av
ekonomisk information

2,15 1,18
2,33 1,20
1,78 1,05
2,15 1,18
2,23 1,13
2,36 1,16
2,00 1,18
2,24 1,16
2,13 1,15
2,18 1,11
1,80 1,16
2,07 1,14
2,13 1,06
1,88 ,97
1,85 1,25
1,94 1,07

Ingen person
1 person
2 eller fler personer
Totalt
Ingen person
1 person
2 eller fler personer
Totalt
Ingen person
1 person
2 eller fler personer
Totalt
Ingen person
1 person
2 eller fler personer
Totalt

Informationen uppdateras för sällan

Informationen är för aggregerad

Informationen är för standardiserad

Informationen är för krånglig

Medelvärde Standardav.

Tabell 5.20

Organiseringen av redovisningsfunktionen förklarar också i vilken
utsträckning informationen upplevs vara för aggregerad respektive för
krånglig. I båda fallen kunde nollhypotesen förkastas på 5%- signifikansnivå.
Problemen upplevs som mindre bland företag med en intern
redovisningsfunktion. Hur dessa problem upplevs förklaras även av
företagsledarens utbildningsnivå, se tabell 5.21. Också här kunde
nollhypotesen i båda fallen förkastas på 5 % signifikansnivå. Företagsledare



Kapitel 5 Förklaring av utformning och användning av ekonomisystem samt värdering
av ekonomisk information

110

med högskoleutbildning upplever problemen som mindre. Här ska noteras att
det råder ett samband på 10% signifikansnivå mellan de båda
förklaringsvariablerna, det finns en större andel högskoleutbildade bland
företagen med intern. redovisningsfunktion. Båda förklaringsvariablerna
bidrar dock med rimliga förklaringar.

Att den ekonomiska informationen upplevs som mindre krånglig bland
högskoleutbildade kräver ingen närmare förklaring. Mindre problem med att
förstå informationen bland företag som själva sköter redovisning och bokslut
bör bero på att de mer aktivt arbetar med informationen och lättare kan ta
fram information som är anpassad efter deras specifika behov. Detta bör även
förklara varför problemen med alltför aggregerad information upplevs som
mindre.

Utbildningsnivåns betydelse för värdering av ekonomisk information

1,91 1,16
2,41 1,20
1,98 1,08
2,15 1,17
2,18 1,13
2,51 1,11
1,96 1,18
2,24 1,15
2,15 1,31
2,37 1,15
1,70 ,89
2,08 1,14
2,24 1,25
2,19 1,05
1,51 ,82
1,96 1,07

Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Totalt
Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Totalt
Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Totalt
Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Totalt

Informationen uppdateras för sällan

Informationen är för aggregerad

Informationen är för standardiserad

Informationen är för krånglig

Medelvärde Standardav.

Tabell 5.21

Företagsledarens utbildningsnivå förklarar också i vilken utsträckning
informationen upplevs vara för standardiserad. Nollhypotesen kan förkastas
på 5% signifikansnivå och vi kan därmed påvisa att högskoleutbildade
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upplever problemet med alltför standardiserad information som mindre än de
med lägre utbildningsnivå. En förklaring till detta kan vara att högutbildade
bättre förstår standardiserad information och därför har lägre behov av att få
enklare eller mer specialanpassad information.

5.7 Sammanfattning av identifierade samband

I avsnitten 5.2- 5.6 har vi visat hur våra förklaringsvariabler kan användas för
att förklara variationer i företagens utformning och användning av
ekonomisystem samt värdering av ekonomisk information. I matrisen nedan
åskådliggör vi vilka samband vi har identifierat. En går ruta indikerar att vi har
kunnat påvisa ett samband och att den aktuella förklaringsvariabeln kan
användas för att förklara variationer i undersökningsvariabeln.
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6 SAMMMANFATTANDE
DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta avslutande kapitel gör vi en mer djupgående  analys av några
centrala aspekter samt en avslutande sammanfattning av
informationsanvändning i småföretag. Kopplingar görs till
problemdiskussionen och presentationen av tidigare studier och analysen
präglas av våra egna slutledningar och resonemang.

6.1 Utbildningens betydelse

I inledningskapitlet konstaterade vi att en väl fungerande ekonomisk styrning
är av yttersta vikt för alla typer av företag. I småföretag bygger detta  i grund
och botten på att företagsledaren har tillräckliga kunskaper för att kunna
tillgodogöra sig ekonomisk information på ett bra sätt för att sedan kunna
använda den som beslutsunderlag i verksamheten. En rad intressanta resultat i
vår undersökning understryker den vikt som företagsledaren och dennes
utbildning har för utformning och användning av ekonomisystem samt
värdering av ekonomisk information.

Vi kan i vår undersökning konstatera att utbildningsnivån hos majoriteten av
företagsledarna kan klassas som hög, närmare 75% har en gymnasie- eller
högskoleutbildning. Dock står det klart att det trots detta finns behov av
ökade kunskaper kring ekonomi och företagsledning i allmänhet, då detta
enligt oss skulle kunna leda till en högre användning av ekonomisystemen.
Vidare skulle färre företag uppleva att det finns problem när det gäller att
hantera ekonomisk information. Vi har också fått indikationer på att det torde
finnas en efterfrågan av utbildning bland småföretagare. Detta anser vi styrks
bland annat av det faktum att många företag lägger ut det löpande
ekonomiska arbetet på en extern part till stor del på grund av bristande
kunskaper och mycket sällan till följd av ett bristande intresse för ekonomisk
information.
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Hur företaget organiserar sin redovisningsfunktion samvarierar med
företagsledarens utbildningsnivå. Företag med högutbildade företagsledare
tenderar att organisera redovisningen internt medan företagsledare med lägre
utbildningsnivå i större utsträckning anlitar en extern part för löpande
redovisning och bokslut. Totala antalet personer som arbetar med ekonomi är
också större i företag där företagsledaren har en högskoleutbildning i ryggen.
Det verkar således som att företagsledarens utbildning har en central betydelse
för hur företaget organiserar ekonomiarbetet i stort vilket gör det till  en viktig
variabel att ta hänsyn till när vi studerar småföretagens förutsättningar att ha
en väl fungerande ekonomisk styrning.

Våra resultat, i likhet med flera andra undersökningar (se bland annat
Bergström & Lumsden, 1993, Holmes & Nicholls, 1989, Thong, 1999 och
Pleitner, 1989), ger också indikationer på att företagsledarens utbildningsnivå
har betydelse för hur företaget utformar sitt ekonomisystem i stort. I kapitel 5
kunde vi konstatera att utformning av egentillverkade ekonomiska rapporter
samt förekomsten av budget- samt kalkylsystem samvarierar med
företagsledarens utbildningsnivå. Det verkar således som att utbildningen har
stor betydelse för i vilken utsträckning företaget väljer att upprätta ekonomisk
information. Tendensen är att ju högre utbildningsnivå företagsledaren har
desto högre är utformningen av företagets ekonomisystem. Undantaget är
utformning och användning av ekonomiska rapporter av standardtyp samt
användning av nyckeltal, där vi inte har kunnat påvisa en samvariation med
företagsledarens utbildning. En trolig förklaring till detta är att de flesta
småföretag, i vår undersökning 87%, använder standardsystem för sin
ekonomihantering där det är en enkel process att dra ut de ekonomiska
rapporter företaget anser sig behöva. Utbildningsnivån är här troligtvis inte
lika avgörande som fallet är när det gäller utformning av information som i de
flesta fall ligger utanför standardsystemet, såsom egentillverkade rapporter,
budgetar samt kalkyler.

En viktig aspekt i vår undersökning är hur småföretag värderar ekonomisk
information som beslutsunderlag i verksamhetsstyrningen. En förutsättning
för att företagsledaren skall kunna använda den ekonomiska informationen
som ett naturligt inslag i styrningen av företaget är att han/hon inte upplever
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några stora problem gällande hur innehållet i informationen ser ut samt hur
informationen presenteras. Här spelar enligt oss företagsledarens kompetens
och utbildningsbakgrund en viktig roll.

Våra resultat ger indikationer på att företagsledare med gymnasie- och
grundskoleutbildning i större utsträckning än företagsledare med
högskoleutbildning upplever problem i form av att den ekonomiska
informationen är för aggregerad, standardiserad samt krånglig att förstå.
Noteras bör dock att medelvärdena för respektive påstående i enkäten kring
värdering är relativt låga, vilket kan tolkas som att företagen inte upplever
problemen som särskilt stora. Dock bör de problem som ändå finns tas på
allvar eftersom det i det långa loppet kan leda till en lägre användning av
ekonomisk information, till förmån för information av mer informell karaktär
och en beslutsstil som kan karaktäriseras som intuitiv och reaktiv. Att till stor
del basera styrningen på intuition, kontra att basera styrningen på information
som härleds ur ekonomisystemet, torde enligt oss innebära större risker för
problem på lång sikt.

Som vi konstaterade i problemdiskussionen så har småföretag begränsade
resurser för att motstå ekonomiska problem och konjunkturnedgångar. Detta
kan kompenseras med en genomtänkt ekonomisk styrning vilket både minskar
företagets sårbarhet och ökar möjligheten att få varningssignaler om
eventuella ekonomiska problem. Vi menar att de upplevda brister i den
ekonomiska informationen, som beskrivits ovan, kan sätta hinder i vägen för
detta. Med detta i åtanke är det lätt att inse vikten av att småföretagare får
möjlighet att erhålla tillräckliga kunskaper kring ekonomi och företagsledning
genom olika typer av utbildning. Ett mer djupgående problem är att bristande
ekonomiska kunskaper också kan göra att företagsledaren egentligen inte ser
de brister som finns i företagets ekonomihantering och därmed inte heller
inser vad en mer utpräglad ekonomisk styrning skulle kunna tillföra företaget.
Förmodligen är denna grupp av företagsledare en svårtillgänglig grupp att nå
ut till med utbildning då de inte torde ha något större personligt intresse av
ekonomisk styrning eller ekonomiska frågeställningar.
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6.2 Företagsstorlekens betydelse

Som redovisats i föregående kapitel kan varken variationer i användning av
rapporter och nyckeltal eller värdering av informationen förklaras utifrån
vilken av de båda storleksklasserna, 5-9 anställda respektive 10-19 anställda,
företagen tillhör. Flera författare (se bland annat Bergström & Lumsden
(1993), Holmes & Nicholls (1989), och Thong, 1999) har dock påvisat att
företagsstorleken är viktig för att förklara skillnader i informationsanvändning.
Den generella slutsats vi kan dra utifrån detta är att de båda storleksklasser
som vi undersökt kan ses som en homogen grupp med avseende på de
aspekter vi belyser. Det innebär att ingen åtskillnad behöver göras mellan
företag i storleksklassen 5-9 anställda respektive 10-19 anställda eftersom
förutsättningarna för ekonomistyrning förefaller vara likvärdiga. Skillnader kan
däremot finnas jämfört med företag med fler än 20 anställda som bland annat
har omfattats i Bergström och Lumsdens studie.

Vidare har vi också visat att företagsledarens arbetsätt, i motsats till Bergström
& Lumsden, inte kan användas för att förklara variationer i användning av
rapporter och nyckeltal respektive hur informationen värderas. Detta kan
också ha en koppling till storleken på de företag vi undersökt, verksamhetens
begränsade omfattning kan medföra att den ”operativa” och ”administrativa”
företagsledaren ligger närmare  varandra i arbetssätt än vad fallet skulle vara i
ett företag med fler anställda, där rollerna förmodligen är mer renodlade.
Arbetsfördelningen kan följaktligen ha större betydelse om man även studerar
företag med fler än 20 anställda.

6.3 Extern parts betydelse

I de företag där  en extern part är involverad i det ekonomiska arbetet har den
externa parten stort inflytande över den information som företagsledaren
erhåller. Intressant är huruvida den externa parten, oftast en redovisningsbyrå,
tillhandahåller rätt information, det vill säga information som motsvarar
företagarens behov. Som vi visat i kapitel 5 finns skillnader i hur
informationen värderas av företagsledaren beroende på om
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redovisningsfunktionen sköts externt eller internt. Missnöjet är större med
avseende på hur ofta information uppdateras, hur aggregerad den är samt hur
svårt den är att förstå bland de företagsledare där den ekonomiska
informationen tillhandahålls från en extern part. Även om missnöjet inte
förefaller vara särskilt stort så visar detta dock att informationen som
tillhandahålls från den externa parten kan anpassas bättre till småföretagens
behov. I likhet med vad Marriot & Marriot (2000) konstaterar25 ser vi att
redovisningsbyråerna spelar en  viktig roll när det gäller att förbättra
förutsättningarna för ekonomistyrning i småföretag.

En ytterligare indikation på att felaktig information kan erhållas från extern
part är hur de olika nyckeltalen värderas. Som vi redovisat i kapitel 5 värderas
RE och RT högre bland de företag där informationen erhålls från extern part.
Förhållandet är det motsatta när det gäller intäkter och kostnader, en tendens
finns till att dessa värderas högre av företag där det informationen tas fram
internt. En trolig förklaring till detta är att den externa parten som förser
företaget med information tar fram ett antal standardnyckeltal, däribland RE
och RT, och eftersom det är dessa nyckletal som erhålls är de vad som
används. Dessa nyckletal är dock inte vad företaget föredrar att använda utan i
de fall där informationen istället tas fram inom företaget kan företagsledaren
ta fram de nyckeltal som verkligen upplevs som relevanta, RE och RT
används till följd av detta i mindre utsträckning. Resonemangen tyder på att
kommunikationen mellan extern part och företagare i många fall ytterligare
kan förbättras även om samarbetet förefaller ha förbättrats och
småföretagarens behov i stor utsträckning blir tillgodosedda. Att en
förbättring verkar ha skett visas av att organiseringen av
redovisningsfunktionen inte förklarar variationer i den totala användningen av
ekonomiska rapporter och nyckeltal, något som var fallet i Bergströms och
Lumsdens (1993) studie.

En annan aspekt är om de datoriserade standardsystemen är anpassade efter
företagens behov och kunskapsnivå. De fyra värderingspåståendena visar att
företagen upplever vissa problem med den ekonomiska informationen som
erhålls men att problemen inte verkar vara alltför omfattande eftersom
                                                          
25 Se 1.2 Problemdiskussion
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medelvärdena, som visats i kapitel 4, är relativt låga. Att systemen används i
stor utsträckning (se kapitel 4) indikerar också att anpassningen till
småföretagarens behov inte är alltför bristfällig. De brister som dock finns
visar att de som utvecklar systemen genom än bättre kännedom om
småföretagarens behov och kunskap har möjlighet att få fram mer användbara
system. Att värderingen av informationen varierar beroende på
utbildningsnivå indikerar att anpassningen framförallt är viktig i företag där
företagsledaren inte är högskoleutbildad.

6.4 Informationsanvändning

För att göra en bedömning av hur väl utbyggda ekonomisystemen är i
småföretag så har vi nedan klassificerat företagen i tre grupper. Alla företag
har ett redovisningssystem vilket är en naturlig följd av det rapporteringskrav
som finns uttryckt i lagtexten. Av dessa har majoriteten ett datoriserat
standardsystem för ekonomihantering internt i företaget. Intressanta är att
utreda hur många företag som enbart har ett redovisningssystem samt i vilken
utsträckning företag förutom redovisningssystem även har budget- och/eller
kalkylsystem.

Figur 6.1: Ekonomisystem i småföretag

I figuren ovan kan vi utläsa att nästan en tredjedel av företagen har ett
fullständigt ekonomisystem, det vill säga redovisningssystem samt budget- och
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kalkylsystem. Vidare är det lite mindre än 30% av företagen som enbart har ett
redovisningssystem. Av ovanstående drar vi dock slutsatsen att
ekonomisystemen kan klassas som relativt välutvecklade i småföretag med 5-
19 anställda.

När det gäller utformningen av ekonomiska rapporter, vilket är en del av
företagets redovisningssystem, så har vi redan i kapitel 4 konstaterat att den
har ökat under de senaste 10 åren. Företagen upprättar ekonomiska rapporter
oftare idag än vad som var fallet när Bergström & Lumsden (1993) utförde sin
undersökning. Vi har dock  inte kunnat uppvisa en motsvarande ökning i
antalet företag som har ett budget- och kalkylsystem.

Andersson & Helander (1993), Bergström & Lumsden (1993), liksom Rice &
Hamilton (1979) och Pleitner (1989) kommer till slutsatsen att kontroll och
styrning i småföretag ofta till viss del bygger på informell information, och att
det således i en del fall handlar om en mer intuitiv styrning av verksamheten.
Andersson & Helander (1993) säger vidare att en orsak till detta är att
ekonomisystemet ej är fullt utvecklat i alla företag, vilket finner visst stöd i
resultaten i figur 6.1. Ett alternativ och komplement  blir att använda andra
mer informella informationskällor.

I vår undersökning har vi kunnat konstatera att en stor del av företagen anser
sig kunna bedöma företagets ekonomiska status utifrån andra
informationskällor än de rent formella ekonomiska rapporterna som
produceras i redovisningsfunktionen. Detta ger stöd för ovanstående
författares teorier kring att den formella styrningen i småföretag ofta
kompletteras av mer informella verktyg. Vi vill poängtera att vi tycker att
informell styrning utgör ett bra komplement till den formella ekonomiska
styrningen, dock ser vi, som vi också noterar i vår diskussion kring utbildning,
vissa risker för problem om den informella styrningen tar överhanden i
styrningen. Det finns en fara i att företaget inte uppmärksammar de
ekonomiska problem som finns innan det är för sent att vidtaga några åtgärder
i verksamheten. Att informella verktyg är vanligt förekommande förefaller
dock som naturligt då vi tar hänsyn till företagens ringa storlek och att
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företagsledaren befinner sig väldigt nära verksamheten och i stor utsträckning
deltar i den dagliga driften av företaget.

När det gäller användning av formell ekonomisk information som härleds ur
ekonomisystemet är slutsatsen att småföretag i stor utsträckning ser den som
ett bra hjälpmedel i verksamhetsstyrningen. I figur 6.2 nedan illustreras hur
många ekonomiska rapporter som används i styrningen av företaget.

Användning av ekonomiska rapporter

Antal ekonomiska rapporter som används
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Figur 6.2: Användning av ekonomiska rapporter i småföretag

I figuren kan vi utläsa att företagen använder många olika ekonomiska
rapporter i styrningen av företaget. Cirka 60% av företagen använder fem eller
fler rapporter, vilket vi tycker pekar på att användningen generellt kan klassas
som hög.

Informationen som tas fram är dock oftast på en hög aggregeringsnivå. Både
information som tas fram ur redovisnings- och budgetsystemet tas oftast fram
på företagsnivå och företagen tar mycket sällan fram ekonomiskt underlag för
lägre nivåer i företaget, såsom enskilda produkter och kunder. Pleitner (1989)
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påpekar i sin artikel att just ovanstående är ett stort problem i företagens
interna informationshantering. Tillgång till nedbruten information är till
exempel viktigt för att kunna bedöma vilka produkter eller kunder som
verkligen är lönsamma och vilka som inte bidrar till företagets långsiktiga
överlevnad. Pleitners slutsats stöds av det faktum att många företagsledare i
vår undersökning lyfter fram just för hög agregeringsnivå som ett av de
främsta problemen med den ekonomiska informationen.

Vidare kan vi konstatera att de företag som har en hög användning av
ekonomiska rapporter också i stor utsträckning har en budget- respektive en
kalkylfunktion. Beroendet är signifikant på 1%-nivån. Vi har tidigare nämnt
att det råder en samvariation mellan användning av ekonomiska rapporter och
nyckeltal. Dessutom har vi kunnat identifiera en samvariation mellan
användning av information ur redovisningssystemet och användning av
branschinformation. Sammanfattningsvis kan sägas att användningen av olika
typer av ekonomisk information tenderar att samvariera. Detta innebär att
företagsledare som använder mycket information ur redovisningssystemet
också använder budget- och kalkylinformation samt branschinformation i stor
utsträckning.

6.5 Slutord och fortsatt forskning

Efter föregående diskussion kan vi avslutningsvis konstatera att
ekonomistyrningen förefaller vara relativt välutvecklad bland småföretagen.
Användningen av formell ekonomisk information från ekonomisystemet är
överlag stor. Problem som ändock begränsar möjligheten till en än mer
effektiv styrning är relaterat till företagsledarens kunskap och den information
som erhålls från redovisningsbyråer och de datoriserade standardsystemen.
Som konstaterats i det inledande kapitlet är en välutvecklad ekonomistyrning
av största vikt, inte minst om man ser till konkursstatistiken. Viktigt för att
situationen ytterligare ska kunna förbättras är fortsatta satsningar på
utbildning som är anpassad efter småföretagens behov av ekonomistyrning.
Vidare är det viktigt att redovisningsbyråer samt utvecklare av datoriserade
standardsystem förstår småföretagens behov och anpassar sina tjänster
därefter.
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Vi ser två intressanta områden för fortsatt forskning inom ekonomistyrning
och småföretag. Det första knyter an till redovisningsbyråns roll där det är
intressant att genom en fallstudie närmare studera samarbetet mellan
redovisningsbyrå och småföretag för att öka förståelsen om de brister som
finns. En andra intressant infallsvinkel är att under en längre tid följa ett
mindre antal småföretag för att se vilka effekter ekonomisk styrning har för
företagets lönsamhet.
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BILAGA 1

”Enkäten”

Användning av ekonomisk information i mindre företag

Observera att enkäten är dubbelsidig!

A) FAKTA KRING FÖRETAGET

1. Hur många anställda har företaget?               stycken.

2. Vilken omsättning har företaget?                  miljoner kronor.

3. Hur gammalt är företaget?
❑ 0-2 år
❑ 3-5 år
❑ 6-10 år
❑ äldre än 10 år

4. Hur ser ägarförhållandet i företaget ut?
❑ Familjeföretag
❑ Ägs av företagsledaren
❑ Ägs av en eller flera externa privatpersoner
❑ Ägs av annat företag/organisation
❑ Annat ägarförhållande, nämligen

B) DEN LÖPANDE REDOVISNINGEN I FÖRETAGET

5. Hur många personer på företaget, förutom Du, är involverade i det ekonomiska och
administrativa arbetet?
❑ ingen person   ❑ 1 person ❑ 2 eller fler personer

6. Vem/vilka utför den löpande redovisningen?
❑ Företagsledaren
❑ Anställd/anställda
❑ Redovisningsbyrå
❑ Annan, nämligen

Om den löpande redovisningen utförs externt, av t ex en redovisningsbyrå, gå vidare till
fråga 8.
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7. Vilket/vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs internt i
företaget? (Markera max två alternativ)
❑ Det är billigare än att anlita en redovisningsbyrå.
❑ Redovisningsinformationen erhålles snabbare.
❑ Det bidrar till en bättre förståelse av redovisningsinformationen.
❑ Vi kan anpassa informationen i en för oss lämplig utformning.
❑ Annat motiv, nämligen
Om den löpande redovisningen utförs internt, gå vidare till fråga 9.

8. Vilket/vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs externt,
av
t ex en redovisningsbyrå? (Markera max två alternativ)
❑ Arbetstiden används hellre till något annat.
❑ Det blir billigare än att anställa en person för att ta hand om det löpande arbetet.
❑ Intresset för redovisningsinformationen är lågt.
❑ Redovisningskunnandet inom företaget är för lågt.
❑ Annat motiv, nämligen

9. Vem/vilka utför bokslutsarbetet?
❑ Företagsledaren
❑ Anställd
❑ Redovisningsbyrå
❑ Revisor
❑ Annan, nämligen

10. Vilket ekonomisystem använder företaget?
❑ Hogia
❑ SPCS
❑ Xor
❑ BL Info
❑ Annat, nämligen
❑ Företaget har ej något datoriserat ekonomisystem.

C) ANVÄNDNING AV EKONOMISKA RAPPORTER & NYCKELTAL

11. Hur ofta upprättar företaget följande ekonomiska rapporter?

         årsvis       kvartalsvis       månadsvis         veckovis          upprättas ej
Resultaträkning  ❑ ❑     ❑ ❑ ❑
Balansräkning      ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Kundreskontra          ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Leverantörsreskontra  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Likviditetsrapport   ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Täckningsbidragsrapport ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Lagervärdesrapport       ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Tidrapport ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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12. Upprättar företaget egentillverkade, så kallade ”skräddarsydda” ekonomiska
rapporter?
❑ Ja
❑ Nej

Om ja, vad är det för typ av rapporter?

13. Vilken av de ekonomiska rapporter som företaget upprättar anser Du vara den
viktigaste och mest användbara?

14. De ekonomiska rapporterna kan spegla olika nivåer i företaget. För vilka av följande
nivåer tar företaget fram ekonomiska rapporter?
❑ För hela företaget ❑ För kundgrupper
❑ För ansvarsområden/avdelningar ❑ För enskilda kunder
❑ För enskilda projekt ❑ För produktgrupper

❑ För enskilda produkter

15. Ett av syftena med ekonomiska rapporter kan vara att de skall användas som
beslutsunderlag i verksamheten. Ta ställning till i hur stor utsträckning följande rapporter
används internt för att styra företaget?

                                      Används i mycket                                                    Används inte alls
                                       stor utsträckning
Resultaträkning ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Balansräkning     ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Kundreskontra   ❑ ❑ ❑ ❑                       ❑
Leverantörsreskontra   ❑ ❑ ❑ ❑                       ❑
Likviditetsrapport    ❑ ❑ ❑ ❑                       ❑
Täckningsbidragsrapport ❑ ❑ ❑ ❑                       ❑
Lagervärdesrapport    ❑ ❑ ❑ ❑                       ❑
Tidrapport ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Egentillverkade rapporter ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

16. Ett annat syfte med ekonomiska rapporter är att visa upp företagets ekonomiska
ställning för personer utanför företaget. Upprättar företaget några ekonomiska rapporter,
förutom resultaträkning och balansräkning, för att tillmötesgå externa intressenters behov?
(aktieägare, långivare, myndigheter, revisorer med flera)

❑ Ja, nämligen
❑ Nej
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17. Användning av olika nyckeltal är ett sätt att ha kontroll över företagets utveckling. Hur
viktiga är följande nyckeltal för styrning av företaget?

                                      Mycket viktigt                                                                           Inte alls viktigt
Intäkter ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Kostnader ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Bruttovinst ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Vinstmarginal ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Täckningsbidrag ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Täckningsgrad ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Avkastning på eget kapital ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Avkastning på totalt kapital ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Soliditet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Genomsnittlig kundkredittid ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Genomsnittlig leverantörskredittid ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Lageromsättningshastighet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Kassalikviditet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
(=Likvida medel/kortfristiga skulder)

Andra finansiella nyckeltal:
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Icke-finansiella nyckeltal ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

18. Kan Du erhålla en god uppfattning om företagets ekonomiska status utan att behöva
använda Dig av ekonomiska rapporter?
❑ Ja
❑ Nej

Om ja, beskriv kort hur Du går till väga.

19. I vilken utsträckning använder företaget branschinformation? Branschinformation kan
t ex vara information om konkurrenter, trender på marknaden, försäljningsstatistik för
branschen och liknande information.

         Används i mycket                        Används inte alls
         stor utsträckning

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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D) BUDGETERING

Om företaget inte använder några budgetrutiner, gå vidare till fråga 29.

20. Hur ofta upprättar företaget följande budgetar?

                        Årsvis       Kvartalsvis       Månadsvis      Upprättas ej
Resultatbudget ❑ ❑ ❑ ❑
Likviditetsbudget ❑ ❑ ❑ ❑
Försäljningsbudget ❑ ❑ ❑ ❑
Kostnadsbudget ❑ ❑ ❑ ❑
Täckningsbidragsbudget ❑ ❑ ❑ ❑
Projektbudget  ❑ ❑ ❑ ❑

Andra budgetar:
❑ ❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑ ❑

21. Sker uppföljning av budget för att spåra avvikelser?
❑ Ja
❑ Nej

22. Budgetar kan upprättas för olika nivåer i företaget. För vilka av följande nivåer
upprättar företaget budgetar?
❑ För hela företaget ❑ För kundgrupper
❑ För ansvarsområden/avdelningar ❑ För enskilda kunder
❑ För enskilda projekt ❑ För produktgrupper

❑ För enskilda produkter

23. Är budgetrutinerna sammankopplade med redovisningen?
❑ Ja, helt och hållet.
❑ Delvis
❑ Nej, inte alls

24. Vem/vilka utför budgetarbetet?
❑ Företagsledaren
❑ Anställd
❑ Redovisningsbyrå
❑ Annan, vem

25. Hur sker likviditetsplaneringen? (flera alternativ kan anges)
❑ Genom likviditetsbudget med enbart inbetalningar.
❑ Genom likviditetsbudget med enbart utbetalningar.
❑ Genom likviditetsbudget med både in- och utbetalningar.
❑ Genom uppföljning av saldon på kassa-, bank-, giro- och checkkonton.
❑  Planering av likviditeten görs inte.
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26. Vilken vikt fäster Du vid budgeten som hjälpmedel för styrning av verksamheten?

            Mycket stor vikt                                                          Ingen vikt alls
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

27. I vilket syfte upprättar företaget budgetar? (båda alternativen kan anges)
❑ För att tillgodose externa intressenters behov.
❑ För att användas i planering och styrning av verksamheten.

28. Har Du några önskemål kring företagets budgetrutiner, som inte är uppfyllda idag?
❑ Ja, nämligen,

❑ Nej

E) KALKYLERING

Om företaget saknar kalkylrutiner, gå vidare till fråga 35.

29. Vilka kalkyler upprättas?
❑ Produktkalkyler
❑ Projektkalkyler
❑ Investeringskalkyler
❑ Andra kalkyler, vilka?

30. Hur upprättas kalkylerna?
❑ Endast i form av förkalkyler. (i förväg)
❑ Endast i form av efterkalkyler. (uppföljning i efterhand)
❑ Både i form av för- och efterkalkyler.

31. Är kalkylerna sammankopplade med redovisningen?
❑ Ja, helt och hållet.
❑ Delvis
❑ Nej, inte alls.

32. Vem/vilka upprättar kalkylerna?
❑ Företagsledaren
❑ Anställd
❑ Redovisningsbyrå
❑ Revisor

 Annan person, nämligen

33. Vilken vikt fäster Du vid kalkyler som hjälpmedel för styrning av verksamheten?

           Mycket stor vikt                                                                     Ingen vikt alls
❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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34. Har Du några önskemål kring företagets kalkyleringsrutiner, som inte är uppfyllda
idag?
❑ Ja, nämligen,

❑ Nej

F) FÖRETAGSLEDAREN

35. Vilken utbildning har Du? (Markera enbart den högsta utbildning Du har.)
❑ Grundskola/folkskola
❑ Gymnasium
❑ Högskola/Universitet
❑ Annan utbildning, nämligen

36. Inom vilket område har Du din högsta examen?
❑ Teknik/naturvetenskap
❑ Ekonomi
❑ Juridik
❑ Annat område

37. Försök att uppskatta hur många procent av den totala arbetstiden som Du lägger
ned på följande funktioner.

Produktion        %

Ekonomi/Administration %

Försäljning/Marknadsföring %

Företagsledning/Strategi %

G) VÄRDERING AV FÖRETAGETS ANVÄNDNING AV EKONOMISK
INFORMATION

Ta ställning till följande påståenden:
38. Den ekonomiska informationen uppdateras för sällan för att den skall kunna utgöra
ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

            Instämmer helt          Instämmer inte alls
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

39. Den ekonomiska informationen är oftast för övergripande och säger för lite om
detaljnivåer i företaget för att den skall kunna utgöra ett bra beslutsunderlag i
verksamheten.

           Instämmer helt          Instämmer inte alls
❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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40. Den ekonomiska informationen är för standardiserad och ej anpassad för
företagets specifika verksamhet för att den skall kunna utgöra ett bra
beslutsunderlag i verksamheten.

             Instämmer helt           Instämmer inte alls
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

41. Den ekonomiska informationen är för krånglig att förstå för att den skall
kunna utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

             Instämmer helt
Instämmer inte alls

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

42. Hur väl motsvarar ekonomisystemet det behov av ekonomisk information

som finns i företaget?
❑ Ekonomisystemet ger mer information än vad som behövs.
❑ Ekonomisystemet ger den information som behövs.
❑ Ekonomisystemet ger mindre information än vad som behövs.

43. Har du några önskemål kring företagets ekonomihantering, som
inte är uppfyllda idag?

❑ Ja, nämligen,

❑ Nej

Övriga kommentarer på enkätens innehåll:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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BILAGA 2
Följebrev

Till företagsledaren
Användning av ekonomisk information i mindre företag

Kunskapen om hur mindre företag (5-19 anställda) använder information är idag begränsad. Att förstå vilka
behov olika kategorier av mindre företag har av ekonomisk information och hur användningen av ekonomisk
information ser ut är en förutsättning för att kunna utforma effektiva ekonomisystem. För att erhålla sådan
kunskap genomför vi under vårterminen en magisteruppsats om 20 poäng i företagsekonomi inom ramen för
Ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.

Du är en av 350 företagsledare i mindre företag i Östergötland, som har blivit slumpmässigt utvald att vara
med i undersökningen. Enkäten berör bland annat hur Du använder ekonomisk information för att styra Ditt
företag och hur företagets ekonomirutiner ser ut. En av utgångspunkterna i undersökningen är att den enskil-
de företagsledaren i mindre företag är den viktigaste användaren av ekonomisk information och det är därför
viktigt att just Du, i så stor utsträckning som möjligt, svarar på enkätens frågor. Frågorna är enkla att besvara
och den tid Du lägger ned på att svara är av stor betydelse för oss och för den allmänna förståelsen kring hur
mindre företag hanterar sin ekonomi. Det är naturligtvis frivilligt att besvara enkäten, men undersökningens
kvalitet och tillförlitlighet står och faller med antalet erhållna svar varför just Ditt svar är mycket viktigt för
oss. Vi är mycket tacksamma om vi kan erhålla Ditt svar så snart som möjligt.

Den ifyllda enkäten returnerar Du enklast i det bifogade svarskuvertet. Behandlingen av Din enkät kommer
att ske konfidentiellt och vi noterar endast genom en sifferkod att Du har svarat, därefter förstörs uppgifter
om företagsnamn och identifikationsuppgifter. Svaren kommer att redovisas i statistiska sammanställningar
och presenteras i tabell- och diagramform. De sammanställda svaren kommer att användas för att kunna dra
generella slutsatser kring mindre företag och deras ekonomihantering. Enskilda svar kommer inte under några
omständigheter att redovisas i resultatet.

Om Du har frågor angående enkäten, eller vill ta del av resultaten av denna undersökning, är Du varmt väl-
kommen att ta kontakt med Mattias Axelsson (telefon: 013- 13 95 68, e-post: matax501@
student.liu.se) eller Mikael Frödin (telefon: 013- 14 75 96, e-post: mikfr518@student.liu.se). Resultatet av un-
dersökningen kommer också under juni månad att publiceras på Internet under adressen
http://www.ep.liu.se/exjobb/.

TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN!

Mattias Axelsson Mikael Frödin
Student Student
Linköpings Universitet Linköpings Universitet

Magnus Holmström Jörgen Dahlgren
Ekonomie Doktor, Prefekt Ekonomie Doktor
Ekonomiska Institutionen Ekonomiska Institutionen
Linköpings Universitet Linköpings Universitet
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BILAGA 3
Följebrev i påminnelseutskicket

Till Företagsledaren

För två veckor sedan fick Du en enkät om hur mindre företag använder ekonomisk
information. Enligt våra noteringar saknas Ditt svar. Då undersökningens
tillförlitlighet och användbarhet står och faller med antalet svar ber vi Dig att inom de
närmaste dagarna fylla i enkäten och skicka den till oss. I den händelse Du ej har kvar
den tidigare utsända enkäten, bifogar vi en ny och ett nytt svarskuvert.

Ifall Du sänt iväg blanketten under de senaste dagarna så ber vi om överseende med
denna påminnelse.

Om Du har frågor angående enkäten kontakta Mattias Axelsson (013- 13 95 68 alt.
matax501@student.liu.se) eller Mikael Frödin (013- 14 75 96 alt.
mikfr518@student.liu.se)

Med vänliga hälsningar

Mattias Axelsson Mikael Frödin
Studerande Studerande
Linköpings Universitet Linköpings Universitet
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BILAGA 4

Råfrekvenser

Fråga 1:
Antal anställda (stycken)

37 23,6 23,6
30 19,1 42,7
17 10,8 53,5
14 8,9 62,4
9 5,7 68,2

15 9,6 77,7
1 ,6 78,3

10 6,4 84,7
5 3,2 87,9
3 1,9 89,8
2 1,3 91,1
1 ,6 91,7
2 1,3 93,0
4 2,5 95,5
7 4,5 100,0

157 100,0

Antal
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 2:
Omsättning

1 ,6 ,6
7 4,5 5,1
9 5,7 10,8

21 13,4 24,2
21 13,4 37,6
10 6,4 43,9
8 5,1 49,0

13 8,3 57,3
7 4,5 61,8

14 8,9 70,7
4 2,5 73,2
7 4,5 77,7
5 3,2 80,9
1 ,6 81,5
2 1,3 82,8
3 1,9 84,7
1 ,6 85,4
4 2,5 87,9
1 ,6 88,5
3 1,9 90,4
1 ,6 91,1
1 ,6 91,7
1 ,6 92,4
1 ,6 93,0
1 ,6 93,6
1 ,6 94,3
3 1,9 96,2
1 ,6 96,8
2 1,3 98,1
1 ,6 98,7
1 ,6 99,4
1 ,6 100,0

157 100,0

Mkr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31
45
49
55
70
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 3:
Ålder på företaget

3 1,9 1,9 1,9
15 9,6 9,6 11,5
33 21,0 21,2 32,7

105 66,9 67,3 100,0
156 99,4 100,0

1 ,6
157 100,0

0-2 år
3-5 år
6-10 år
Äldre än 10 år
Totalt
Bortfall

Frekevens Procent
Giltig

procent
Ackumulerad

procent

Fråga 4:
Ägarförhållande

46 29,3 29,7 29,7
59 37,6 38,1 67,7
7 4,5 4,5 72,3

10 6,4 6,5 78,7
33 21,0 21,3 100,0

155 98,7 100,0
2 1,3

157 100,0

Familjeföretag
Ägs av företagsledaren
Ägs av extern privatperson
Ägs av annat företag/organisation
Annat ägarförhållande
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 5:
Antal personer i ekonomifunktionen

39 24,8 24,8 24,8
78 49,7 49,7 74,5
40 25,5 25,5 100,0

157 100,0 100,0

Ingen person
1 person
2 eller fler personer
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 6:
Vem utför löpande redovisning

37 23,6 23,6
54 34,4 58,0
31 19,7 77,7
12 7,6 85,4
3 1,9 87,3
9 5,7 93,0
2 1,3 94,3
6 3,8 98,1
1 ,6 98,7
2 1,3 100,0

157 100,0

Företagsledaren
Anställd/anställda
Redovisningsbyrå
Annan
Företagsledaren & anställda
Företagsledaren & redovisningsbyrå
Företagsledaren & annan
Anställd & redovisningsbyrå
Anställd & annan
Företagsledaren, anställd & red.byrå
Totalt

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent

Fråga 7:

7a)
Billigare att göra det själv

51 32,5 44,7
63 40,1 55,3

114 72,6 100,0
4 2,5

39 24,8
43 27,4

157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent

7b)
Information erhålles snabbare

47 29,9 41,2
67 42,7 58,8

114 72,6 100,0
4 2,5

39 24,8
43 27,4

157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
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7c)
Bättre förståelse för redovisningsinformation

78 49,7 68,4
36 22,9 31,6

114 72,6 100,0
4 2,5

39 24,8

43 27,4
157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara

Totalt

Frekvens Procent Giltig procent

7d)
Informationen kan anpassas

81 51,6 71,1
33 21,0 28,9

114 72,6 100,0
4 2,5

39 24,8
43 27,4

157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent

7e)
Annat motiv

105 66,9 92,1
9 5,7 7,9

114 72,6 100,0
4 2,5

39 24,8
43 27,4

157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent
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Fråga 8:

8a)
Använder hellre tiden till annat

20 12,7 45,5
24 15,3 54,5
44 28,0 100,0
2 1,3

111 70,7
113 72,0
157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent

8b)
Billigare än att göra det själv

32 20,4 72,7
12 7,6 27,3
44 28,0 100,0
2 1,3

111 70,7
113 72,0
157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent

8c)

Intresset för informationen är för lågt

41 26,1 93,2
3 1,9 6,8

44 28,0 100,0
2 1,3

111 70,7
113 72,0
157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
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8d)
Bristande kunskaper i redovisning

22 14,0 50,0
22 14,0 50,0
44 28,0 100,0
2 1,3

111 70,7
113 72,0
157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent

8e)
Annat motiv

41 26,1 93,2
3 1,9 6,8

44 28,0 100,0
2 1,3

111 70,7
113 72,0
157 100,0

Nej
Ja
Totalt
Bortfall
Skall ej svara
Totalt

Frekvens Procent
Gilitig

procent
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Fråga 9:
Vem gör bokslutet

11 7,0 7,0 7,0
18 11,5 11,5 18,5
45 28,7 28,7 47,1
37 23,6 23,6 70,7
8 5,1 5,1 75,8
2 1,3 1,3 77,1
9 5,7 5,7 82,8
4 2,5 2,5 85,4
3 1,9 1,9 87,3
6 3,8 3,8 91,1

10 6,4 6,4 97,5

3 1,9 1,9 99,4

1 ,6 ,6 100,0

157 100,0 100,0

Företagsledaren
Anställd
Redovisningsbyrå
Revisor
Annan
Företagsledaren & anställd
Företagsledaren & redovisningsbyrå
Företagsledaren & revisor
Anställd & redovisningsbyrå
Anställd & revisor
Redovisningsbyrå & revisor
Företagsledare, redovisningsbyrå &
revisor
Företagsledare, anställd,
redovisningsbyrå, revisor
Totalt

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 10:
Typ av ekonomisystem

15 9,6 9,7 9,7
60 38,2 39,0 48,7
10 6,4 6,5 55,2
49 31,2 31,8 87,0

20 12,7 13,0 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Hogia
SPCS
Xor
Annat
Företaget har ej något
datoriserat system
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 11:

11a)
Resultaträkning

1 ,6 ,6 ,6
22 14,0 14,1 14,7
9 5,7 5,8 20,5

121 77,1 77,6 98,1
3 1,9 1,9 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

11b)
Balansräkning

2 1,3 1,3 1,3
26 16,6 16,7 17,9
11 7,0 7,1 25,0

114 72,6 73,1 98,1
3 1,9 1,9 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

11c)
Kundreskontra

30 19,1 19,2 19,2
12 7,6 7,7 26,9
5 3,2 3,2 30,1

83 52,9 53,2 83,3
26 16,6 16,7 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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11d)
Leverantörsreskontra

25 15,9 16,0 16,0
17 10,8 10,9 26,9
7 4,5 4,5 31,4

79 50,3 50,6 82,1
28 17,8 17,9 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

11e)
Likviditetsrapport

40 25,5 25,6 25,6
19 12,1 12,2 37,8
17 10,8 10,9 48,7
59 37,6 37,8 86,5
21 13,4 13,5 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Total
Bortfall

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

11f)
TB-rapport

80 51,0 51,3 51,3
21 13,4 13,5 64,7
9 5,7 5,8 70,5

41 26,1 26,3 96,8
5 3,2 3,2 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Total
Bortfall

frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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11g)
Lagervärdesrapport

64 40,8 41,0 41,0
51 32,5 32,7 73,7
6 3,8 3,8 77,6

33 21,0 21,2 98,7
2 1,3 1,3 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

11h)
Tidrapport

75 47,8 48,1 48,1
6 3,8 3,8 51,9
2 1,3 1,3 53,2

54 34,4 34,6 87,8
19 12,1 12,2 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Upprättar ej
årsvis
kvartalsvis
månadsvis
veckovis
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 12:
Egentillverkade rapporter

115 73,2 73,2
42 26,8 26,8

157 100,0 100,0

Nej
Ja
Total

Frekvens Procent Giltig procent
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Fråga 13:
Favoritrapport

72 45,9 61,0 61,0
20 12,7 16,9 78,0
5 3,2 4,2 82,2

10 6,4 8,5 90,7
11 7,0 9,3 100,0

118 75,2 100,0
39 24,8

157 100,0

Resultaträkning
Balansräkning
Likviditetsrapport
Egentillverkad rapport
Övrigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 14:

14a)
Hela företaget

6 3,8 3,9
148 94,3 96,1
154 98,1 100,0

3 1,9
157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent

14b)
Ansvarsområden/avdelningar

133 84,7 86,4
21 13,4 13,6

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
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14c)
Enskilda projekt

133 84,7 86,4
21 13,4 13,6

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent

14d)
Kundgrupper

140 89,2 90,9
14 8,9 9,1

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent

14e)
Enskilda kunder

144 91,7 93,5
10 6,4 6,5

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

frekvens Procent Giltig procent

14f)
Produktgrupper

137 87,3 89,0
17 10,8 11,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent

14g)
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Enskilda produkter

146 93,0 94,8
8 5,1 5,2

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent

Fråga 15:

15a)
Resultaträkning

8 5,1 5,2 5,2
4 2,5 2,6 7,8

20 12,7 13,0 20,8
45 28,7 29,2 50,0

77 49,0 50,0 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket stor
utsträckning
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15b)
Balansräkning

14 8,9 9,1 9,1
8 5,1 5,2 14,3

28 17,8 18,2 32,5
48 30,6 31,2 63,6

56 35,7 36,4 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15c)



Bilaga 4

Kundreskontra

56 35,7 36,4 36,4
15 9,6 9,7 46,1
24 15,3 15,6 61,7
27 17,2 17,5 79,2

32 20,4 20,8 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15d)
Leverantörsreskontra

56 35,7 36,4 36,4
15 9,6 9,7 46,1
27 17,2 17,5 63,6
28 17,8 18,2 81,8

28 17,8 18,2 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15e)
Likviditetsrapport

53 33,8 34,4 34,4
10 6,4 6,5 40,9
23 14,6 14,9 55,8
27 17,2 17,5 73,4

41 26,1 26,6 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15f)



Bilaga 4

Täckningsbidragsrapport

89 56,7 57,8 57,8
12 7,6 7,8 65,6
14 8,9 9,1 74,7
20 12,7 13,0 87,7

19 12,1 12,3 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Totalt
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15g)
Lagervärdesrapport

94 59,9 61,0 61,0
15 9,6 9,7 70,8
22 14,0 14,3 85,1
13 8,3 8,4 93,5

10 6,4 6,5 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15h)
Tidrapport

94 59,9 61,0 61,0
10 6,4 6,5 67,5
18 11,5 11,7 79,2
16 10,2 10,4 89,6

16 10,2 10,4 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

15i)



Bilaga 4

Egentillverkade rapporter

100 63,7 65,4 65,4
2 1,3 1,3 66,7
9 5,7 5,9 72,5

13 8,3 8,5 81,0

29 18,5 19,0 100,0

153 97,5 100,0
4 2,5

157 100,0

1 = Används inte alls
2
3
4
5 = Används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

16)
Rapporter för externt bruk

130 82,8 84,4
24 15,3 15,6

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent

Fråga 17:

17a)
Intäkter

12 7,6 8,1 8,1
8 5,1 5,4 13,5

28 17,8 18,9 32,4
100 63,7 67,6 100,0
148 94,3 100,0

9 5,7
157 100,0

1 = Inte alls viktigt
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17b)



Bilaga 4

Kostnader

11 7,0 7,4 7,4
9 5,7 6,1 13,5

25 15,9 16,9 30,4
103 65,6 69,6 100,0
148 94,3 100,0

9 5,7
157 100,0

1 = Inte alls viktigt
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17c)
Bruttovinst

23 14,6 15,5 15,5
5 3,2 3,4 18,9

22 14,0 14,9 33,8
33 21,0 22,3 56,1
65 41,4 43,9 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17d)
Vinstmarginal

32 20,4 21,6 21,6
7 4,5 4,7 26,4

25 15,9 16,9 43,2
31 19,7 20,9 64,2
53 33,8 35,8 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17e)



Bilaga 4

Täckningsbidrag

46 29,3 31,1 31,1
11 7,0 7,4 38,5
25 15,9 16,9 55,4
24 15,3 16,2 71,6
42 26,8 28,4 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17f)
Täckningsgrad

51 32,5 34,5 34,5
15 9,6 10,1 44,6
30 19,1 20,3 64,9
22 14,0 14,9 79,7
30 19,1 20,3 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17g)
Räntabilitet på eget kapital (RE)

45 28,7 30,4 30,4
18 11,5 12,2 42,6
49 31,2 33,1 75,7
13 8,3 8,8 84,5
23 14,6 15,5 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17h)



Bilaga 4

Räntabilitet på totalt kapital (RT)

44 28,0 29,7 29,7
17 10,8 11,5 41,2
47 29,9 31,8 73,0
14 8,9 9,5 82,4
26 16,6 17,6 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17i)
Soliditet

31 19,7 20,9 20,9
15 9,6 10,1 31,1
32 20,4 21,6 52,7
23 14,6 15,5 68,2
47 29,9 31,8 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17j)
Kundkredittid

56 35,7 37,8 37,8
23 14,6 15,5 53,4
35 22,3 23,6 77,0
19 12,1 12,8 89,9
15 9,6 10,1 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17k)



Bilaga 4

Leverantörskredittid

53 33,8 35,8 35,8
23 14,6 15,5 51,4
37 23,6 25,0 76,4
22 14,0 14,9 91,2
13 8,3 8,8 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17l)
Lageromsättningshastighet

70 44,6 47,3 47,3
11 7,0 7,4 54,7
32 20,4 21,6 76,4
22 14,0 14,9 91,2
13 8,3 8,8 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17m)
Kassalikviditet

34 21,7 23,0 23,0
9 5,7 6,1 29,1

29 18,5 19,6 48,6
29 18,5 19,6 68,2
47 29,9 31,8 100,0

148 94,3 100,0
9 5,7

157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17n)



Bilaga 4

Andra finansiella nyckeltal

6 3,8 46,2 46,2
1 ,6 7,7 53,8
1 ,6 7,7 61,5
5 3,2 38,5 100,0

13 8,3 100,0
6 3,8

138 87,9
144 91,7
157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall
Giltigt bortfall
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

17o)
Icke-finansiella nyckeltal

9 5,7 45,0 45,0
1 ,6 5,0 50,0
3 1,9 15,0 65,0
5 3,2 25,0 90,0
2 1,3 10,0 100,0

20 12,7 100,0
137 87,3
157 100,0

1 = Inte alls viktigt
2
3
4
5 = Mycket viktigt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 18:
Fingertoppskänsla

105 66,9 69,1 69,1
47 29,9 30,9 100,0

152 96,8 100,0
5 3,2

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 19:



Bilaga 4

Branschinformation

34 21,7 22,1 22,1
35 22,3 22,7 44,8
45 28,7 29,2 74,0
25 15,9 16,2 90,3

15 9,6 9,7 100,0

154 98,1 100,0
3 1,9

157 100,0

1 = används inte alls
2
3
4
5 = används i mycket
stor utsträckning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 20:

20a)
Resultatbudget

4 2,5 4,5 4,5
58 36,9 65,9 70,5
10 6,4 11,4 81,8
16 10,2 18,2 100,0
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Månadsvis
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

20b)



Bilaga 4

Likviditetsbudget

26 16,6 29,5 29,5
34 21,7 38,6 68,2
9 5,7 10,2 78,4

19 12,1 21,6 100,0
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Månadsvis
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

20c)
Försäljningsbudget

23 14,6 26,1 26,1
39 24,8 44,3 70,5
6 3,8 6,8 77,3

20 12,7 22,7 100,0
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Månadsvis
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

20d)
Kostnadsbudget

25 15,9 28,4 28,4
41 26,1 46,6 75,0
8 5,1 9,1 84,1

14 8,9 15,9 100,0
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Månadsvis
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

20e)



Bilaga 4

Täckningsbidragsbudget

56 35,7 63,6 63,6
22 14,0 25,0 88,6
4 2,5 4,5 93,2
6 3,8 6,8 100,0

88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Månadsvis
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

20f)
Projektbudget

65 41,4 73,9 73,9
12 7,6 13,6 87,5
4 2,5 4,5 92,0
7 4,5 8,0 100,0

88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Månadsvis
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

20g)
Andra budgetar

1 ,6 14,3 14,3
4 2,5 57,1 71,4
2 1,3 28,6 100,0
7 4,5 100,0
1 ,6

149 94,9
150 95,5
157 100,0

Upprättas ej
Årsvis
Kvartalsvis
Total
Bortfall
Giltigt bortfall
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 21:



Bilaga 4

Sker uppföljning av budget

14 8,9 16.3
72 45,9 83,7
86 54,8 100,0
3 1,9

68 43,3
71 45,2

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent

Fråga 22:

22a)
Hela företaget

2 1,3 2,2
87 55,4 97,8
89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

22b)
Ansvarsområden/avdelningar

77 49,0 86,5
12 7,6 13,5
89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

22c)
Enskilda projekt

74 47,1 83,1
15 9,6 16,9
89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

22d)
Kundgrupper

85 54,1 95,5
4 2,5 4,5

89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

22e)
Enskilda kunder

85 54.1 95,5
4 2,5 4,5

89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

22f)
Produktgrupper

83 52,9 93,3
6 3,8 6,7

89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

22g)
Enskilda produkter

86 54,8 96,6
3 1,9 3,4

89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Upprättas ej
Upprättas
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

Fråga 23:
Budget kopplat till redovisning

44 28,0 50,0 50,0
30 19,1 34,1 84,1
14 8,9 15,9 100,0
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Helt och hållet
Delvis
Inte alls
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent



Bilaga 4

Fråga 24:
Vem utför budgetarbetet

47 29,9 52,8 52,8
6 3,8 6,7 59,6

10 6,4 11,2 70,8
5 3,2 5,6 76,4

10 6,4 11,2 87,6

7 4,5 7,9 95,5

1 ,6 1,1 96,6
2 1,3 2,2 98,9

1 ,6 1,1 100,0

89 56,7 100,0
68 43,3

157 100,0

Företagsledaren
Anställd/anställda
Redovisningsbyrå
Annan
Företagsledaren &
anställd
Företagsledaren &
redovisningsbyrå
Företagsledaren & annan
Anställd & annan
Företagsledaren, anställd
& annan
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 25:

25a:
Likviditetsbudget inbetalningar

89 56,7 100,0
1 ,6

67 42,7
68 43,3

157 100,0

Nej
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent

25b)
Likviditetsbudget utbetalningar

89 56,7 100,0
1 ,6

67 42,7
68 43,3

157 100,0

Nej
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

25c)
Likviditetsbudget in- och utbetalningar

42 26,8 47,2
47 29,9 52,8
89 56,7 100,0
1 ,6

67 42,7
68 43,3

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent

25d)
Uppföljning på kassa-PG-BG

31 19,7 34,8
58 36,9 65,2
89 56,7 100,0
1 ,6

67 42,7
68 43,3

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent

25e)
Likviditetsplanering förekommer ej

76 48,4 85,4
13 8,3 14,6
89 56,7 100,0
1 ,6

67 42,7
68 43,3

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

Fråga 26:
Budgetens vikt som styrverktyg

3 1,9 3,4 3,4
1 ,6 1,1 4,6

23 14,6 26,4 31,0
34 21,7 39,1 70,1
26 16,6 29,9 100,0
87 55,4 100,0
2 1,3

68 43,3
70 44,6

157 100,0

1 = Ingen vikt alls
2
3
4
5 = Mycket stor vikt
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 27:

27a)

Budget för att tillgodose externa krav

73 46,5 83,0
15 9,6 17,0
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

27b)
Budget för planering och styrning

4 2,5 4.5
84 53,5 95,5
88 56,1 100,0
1 ,6

68 43,3
69 43,9

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent

Fråga 28:

Ytterligare önskemål kring budgetrutinen

72 45,9 87,8 87,8
10 6,4 12,2 100,0
82 52,2 100,0
7 4,5

68 43,3

75 47,8
157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej svara

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 29:
29a)

Produktkalkyler

36 22,9 50,0
36 22,9 50,0
72 45,9 100,0
85 54,1

157 100,0

Nej
Ja
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

29b)
Projektkalkyler

46 29,3 63,9
26 16,6 36,1
72 45,9 100,0
85 54,1

157 100,0

Nej
Ja
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

29c)
Investeringskalkyler

51 32,5 70,8
21 13,4 29,2
72 45,9 100,0
85 54,1

157 100,0

Nej
Ja
Total
Skall ej svara

Frekvens Procent Giltig procent

29d)
Andra kalkyler

69 43,9 95,8
3 1,9 4,2

72 45,9 100,0

85 54,1

157 100,0

Nej
Ja
Total
Skall ej
svara

Frekvens Procent Giltig procent



Bilaga 4

Fråga 30:

Hur upprättas kalkyler

23 14,6 33,3 33,3
3 1,9 4,3 37,7

43 27,4 62,3 100,0
69 43,9 100,0
3 1,9

85 54,1
88 56,1

157 100,0

Endast förkalkyler
Endast efterkalkyler
Både för- och efterkalkyler
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 31:

Kalkyler kopplat till redovisningen

10 6,4 14,3 14,3
18 11,5 25,7 40,0
42 26,8 60,0 100,0
70 44,6 100,0
2 1,3

85 54,1
87 55,4

157 100,0

Helt och hållet
Delvis
Inte alls
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent



Bilaga 4

Fråga 32:
Vem upprättar kalkylerna

45 28,7 64,3 64,3
5 3,2 7,1 71,4
1 ,6 1,4 72,9
2 1,3 2,9 75,7

10 6,4 14,3 90,0

3 1,9 4,3 94,3

2 1,3 2,9 97,1
1 ,6 1,4 98,6
1 ,6 1,4 100,0

70 44,6 100,0
2 1,3

85 54,1
87 55,4

157 100,0

Företagsledaren
Anställd/anställda
Redovisningsbyrå
Annan
Företagsledaren &
anställd
Företagsledaren &
redovisningsbyrå
Företagsledaren & revisor
Företagsledaren & annan
Anställd & revisor
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 33:
Kalkylens vikt som styrverktyga

1 ,6 1,4 1,4
17 10,8 24,3 25,7
28 17,8 40,0 65,7
24 15,3 34,3 100,0
70 44,6 100,0
2 1,3

85 54,1
87 55,4

157 100,0

2
3
4
5 = Mycket stor vikt
Total
Bortfall
Skall ej svara
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Inget företag angav 1 (=ingen vikt alls)a. 
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Fråga 34:
Ytterligare önskemål kring kalkylrutinen

55 35,0 82,1 82,1
12 7,6 17,9 100,0
67 42,7 100,0
5 3,2

85 54,1

90 57,3
157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall
Skall ej
svara
Total

Frekvens Procent Gilitg procent
Ackumulerad

procent

Fråga 35:
Utbildning

34 21,7 21,8 21,8
63 40,1 40,4 62,2
53 33,8 34,0 96,2
6 3,8 3,8 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

Grundskola/folkskola
Gymnasium
Högskola/universitet
Annan utbildning
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 36:
Högsta examen

39 24,8 28,5 28,5
45 28,7 32,8 61,3
4 2,5 2,9 64,2

49 31,2 35,8 100,0
137 87,3 100,0
20 12,7

157 100,0

Teknik/naturvetenskap
Ekonomi
Juridik
Annat område
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 37:

37a)
Produktion

3 1,9 2,9 2,9
16 10,2 15,7 18,6
1 ,6 1,0 19,6
3 1,9 2,9 22,5
7 4,5 6,9 29,4
7 4,5 6,9 36,3
6 3,8 5,9 42,2

10 6,4 9,8 52,0
19 12,1 18,6 70,6
1 ,6 1,0 71,6
7 4,5 6,9 78,4
3 1,9 2,9 81,4
1 ,6 1,0 82,4
2 1,3 2,0 84,3
3 1,9 2,9 87,3
6 3,8 5,9 93,1
4 2,5 3,9 97,1
1 ,6 1,0 98,0
1 ,6 1,0 99,0
1 ,6 1,0 100,0

102 65,0 100,0
7 4,5

48 30,6
55 35,0

157 100,0

5
10
12
15
20
25
30
40
50
55
60
65
68
70
75
80
90
95
97
100
Total
Bortfall
Giltigt bortfall
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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37b)
Ekonomi & Administration

2 1,3 1,4 1,4
9 5,7 6,3 7,6

31 19,7 21,5 29,2
2 1,3 1,4 30,6

10 6,4 6,9 37,5
19 12,1 13,2 50,7
14 8,9 9,7 60,4
16 10,2 11,1 71,5
4 2,5 2,8 74,3
5 3,2 3,5 77,8
1 ,6 ,7 78,5

16 10,2 11,1 89,6
1 ,6 ,7 90,3
1 ,6 ,7 91,0
4 2,5 2,8 93,7
3 1,9 2,1 95,8
1 ,6 ,7 96,5
1 ,6 ,7 97,2
4 2,5 2,8 100,0

144 91,7 100,0
4 2,5
9 5,7

13 8,3
157 100,0

3
5
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
100
Total
Bortfall
Giltigt bortfall
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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37c)
Försäljning & marknadsföring

1 ,6 ,8 ,8
1 ,6 ,8 1,5
1 ,6 ,8 2,3

12 7,6 9,2 11,5
17 10,8 13,0 24,4
9 5,7 6,9 31,3
1 ,6 ,8 32,1

16 10,2 12,2 44,3
14 8,9 10,7 55,0
8 5,1 6,1 61,1
1 ,6 ,8 61,8

15 9,6 11,5 73,3
12 7,6 9,2 82,4
1 ,6 ,8 83,2
8 5,1 6,1 89,3
1 ,6 ,8 90,1
3 1,9 2,3 92,4
2 1,3 1,5 93,9
7 4,5 5,3 99,2
1 ,6 ,8 100,0

131 83,4 100,0
5 3,2

21 13,4
26 16,6

157 100,0

1
3
4
5
10
15
16
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
95
Total
Bortfall
Giltigt bortfall
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

37d)
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Företagsledning & Strategi

1 ,6 ,7 ,7
1 ,6 ,7 1,4
1 ,6 ,7 2,2
2 1,3 1,4 3,6

22 14,0 15,9 19,6
40 25,5 29,0 48,6
4 2,5 2,9 51,4

19 12,1 13,8 65,2
19 12,1 13,8 79,0
12 7,6 8,7 87,7
7 4,5 5,1 92,8
7 4,5 5,1 97,8
1 ,6 ,7 98,6
2 1,3 1,4 100,0

138 87,9 100,0
6 3,8

13 8,3
19 12,1

157 100,0

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
Total
Bortfall
Giltigt bortfall
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 38:
Informationen uppdateras för sällan

62 39,5 39,5 39,5
38 24,2 24,2 63,7
37 23,6 23,6 87,3
12 7,6 7,6 94,9
8 5,1 5,1 100,0

157 100,0 100,0

1 = Instämmer inte alls
2
3
4
5 = Instämmer helt
Total

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 39:
Informationen är för aggregerad

56 35,7 35,9 35,9
35 22,3 22,4 58,3
43 27,4 27,6 85,9
16 10,2 10,3 96,2
6 3,8 3,8 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

1 = Instämmer inte alls
2
3
4
5 = Instämmer helt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 40:
Informationen är för standardiserad

67 42,7 42,9 42,9
35 22,3 22,4 65,4
34 21,7 21,8 87,2
16 10,2 10,3 97,4
4 2,5 2,6 100,0

156 99,4 100,0
1 ,6

157 100,0

1 = Instämmer inte alls
2
3
4
5 = Instämmer helt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent

Fråga 41:
Informationen är för krånglig

68 43,3 43,9 43,9
48 30,6 31,0 74,8
26 16,6 16,8 91,6
7 4,5 4,5 96,1
6 3,8 3,9 100,0

155 98,7 100,0
2 1,3

157 100,0

1 = Instämmer inte alls
2
3
4
5 = Instämmer helt
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
Ackumulerad

procent
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Fråga 42:
Motsvarar ekonomisystemet upplevda behov

18 11,5 12,1 12,1
113 72,0 75,8 87,9

18 11,5 12,1 100,0

149 94,9 100,0
8 5,1

157 100,0

Ger mer information än vad som behövs
Ger den information som behövs
Ger mindre information än vad som
behövs
Total
Bortfall

frekvens procent giltig procent
ackumulerad

procent

Fråga 43:
Önskemål kring företagets ekonomihantering

121 77,1 85,2
21 13,4 14,8

142 90,4 100,0
15 9,6

157 100,0

Nej
Ja
Total
Bortfall

Frekvens Procent Giltig procent
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BILAGA 5

Sätt att organisera ekonomifunktionen mot datorisering

27 1 28
24,4 3,6 28,0

28 9 37
32,2 4,8 37,0

79 10 89
77,4 11,6 89,0
134 20 154

134,0 20,0 154,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Internt

Externt

Mix

Totalt

Datoriserat
system

Ej datoriserat
system Totalt

Chi-Square Tests

6,647a 2 ,036
6,696 2 ,035

,110 1 ,740

154

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,64.

a. 

Korrelation mellan utformning och användning av
rapporter

1,000 ,667**
, ,000

156 153
,667** 1,000
,000 ,
153 154

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Utformning

Användning

Utformning Användning

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Bilaga 5

För hur många nivåer upprättas ekonomiska rapporter

109 70,8 70,8
23 14,9 85,7
11 7,1 92,9
6 3,9 96,8
3 1,9 98,7
2 1,3 100,0

154 100,0
3

157

1
2
3
4
5
6
Totalt
Bortfall

Frekvens Giltig procent
Ackumulerad

procent

Syftet  med budgetsystemet

0 73 73
4 11 15
4 84 88

Nej
Ja

Budget för att tillgodose
externa krav

Totalt

Nej Ja

Budget för planering
och styrning

Totalt

För hur många nivåer upprättas budgetar

1 1,1 1,1
59 66,3 67,4
21 23,6 91,0
6 6,7 97,8
2 2,2 100,0

89 100,0
68

157

0
1
2
3
6
Totalt
Skall ej svara

Frekvens Procent
Ackumulerad

procent
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Korrelation mellan antal anställda och antal
personer i ekonomifunktionen

1,000 ,158*
, ,049

157 157
,158* 1,000
,049 ,
157 157

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Antal anställda

Personer i
ekonomifunktionen

Antal
anställda

Personer i
ekonomifu
nktionen

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Korrelation mellan användning av ekonomiska rapporter och
användning av nyckeltal

1,000 ,515**
, ,000

154 146
,515** 1,000
,000 ,
146 148

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Ekonomiska
rapporter

Nyckeltal

Ekonomiska
rapporter Nyckeltal

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Korrelation mellan antal anställda och omsättning

1,000 ,434**
, ,000

157 157
,434** 1,000
,000 ,
157 157

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Antal anställda

Omsättning

Antal anställda Omsättning

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Korrelation mellan budgetsystemets utformning och användning

1,000 ,346**
, ,001

88 86
,346** 1,000
,001 ,

86 87

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Utformning av
budgetsystem

Budgetens vikt
som styrverktyg

Utformning av
budgetsystem

Budgetens
vikt som

styrverktyg

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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BILAGA 6

Tillverkningsföretag Tjänsteföretag Handelsföretag

A 01 H 55 G 50
DA 15-16 I 60-64 G 51
DB 17-18 J 65-67 G 52
DC 19 K 70-72
DE 22 K 74
DH 25 N85
DI 26 O 92-93
DJ 28
DK 29
DL 30-33
DN 36-37
F45


