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Sammandrag 

 
Titel: BL Administration – ett komplett ekonomisystem? 

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

 

Författare: Clara Bergius 

 

Handledare: Bo Söderberg 

 

Datum: 2009-05 

 

Syfte: Denna uppsats har som syfte att göra en enkätundersökning bland befintliga kunder hos 

Björn Lundén Information AB på uppdrag av företaget själva. De vill veta mera om hur 

kunderna arbetar i programmet BLA Administration. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka: 

 

 Hur används programmet BL Administration? 

 Är några avsnitt krångligare än andra? 

 Hur lätt är det att hitta information om man stöter på svårigheter? 

 Hur används hjälpfunktionerna i programmet? 

 Finns det några funktioner i programmet som går att utveckla? 

 

Metod: För att utföra studien har dessa tillvägagångssätt använts: 

 

1. Litteraturstudie 

2. Enkätunderökning 

3. Bearbetning och analys av enkätsvaren 
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Resultat & Slutsats: De viktigaste slutsatserna är följande: 

 

 BL Administration kan anses vara ett användarvänligt program. 

 Användarna av BL Administration är i stor utsträckning medvetna om de olika 

funktioner och hjälpmedel som finns att tillgå. 

 Användarna tar inte hjälp av de olika hjälpmedlen i lika stor utsträckning. Björn 

Lundén Information AB bör informera användarna om de många fördelar som finns 

att hämta hos hjälpmedlen. 

 Många användare lämnar bort sitt bokslutsarbete på grund av osäkerhet hos dem 

själva.  
 

Förslag till fortsatt forskning: 

 

 Ytterligare enkätundersökning med förbättrad utformning av enkätfrågor för att få 

djupare och mer utförliga svar. 

 Att genomföra en studie om var kunskapsnivån på användarna av BL Administration 

ligger. Detta skulle kunna ge Björn Lundén Information AB möjlighet att rikta 

marknadsföringen av deras övriga produkter. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger Björn Lundén Information AB en möjlighet att få ta del 

av på vilket sätt deras kunder använder programmet BL Administration. Det kan vara 

värdefullt i utvecklingen av både programmet och supportfunktionen. 

 

Nyckelord: Enkätundersökning, produktundersökning, Björn Lundén Information AB, 

kundtillfredsställelse 
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Abstract 

 

Title: BL Administration – a complete accounting system 

 

Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Administration 

 

Author: Clara Bergius 

 

Supervisor: Bo Söderberg 

 

Date: 2009-05 

 

Aim: This thesis aims to do a survey among existning customers of Björn Lundén 

Information AB on comission by the company itself. They want to know more about how the 

customers use the program BL Administration. 

 

The aim of my paper is to investigate the following: 

 

 How is the program BL Adminstration used? 

 Are there any parts that are more complicated then others? 

 How easy is it to find information if you get into difficulties? 

 How are the tools for help used? 

 Are there any functions that can be expanded?  

 
Method: To conduct this study I have used the following procedures: 

 

1. Study of litterature 

2. Questionnaire survey 

3. Process and analyzation of the questionare 

 
Result & Conclusions: The most important conclusions are the following: 

 

 BL Administration can be considered to be a user-friendly program. 
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 The users of BL Administration are in great extent aware of the functions and aids that 

are available. 

 The users don’t use the aids in a great extent. Björn Lundén Information AB should 

inform the users of the advantages of using the aids. 

 Many users give away their year-end procedures because of their insecurity with 

themselves. 

 

Suggestions for future research: 

 

 Further questionnaires with improved design of the questions to get deeper and more 

detailed answers. 

 To conduct a study of where the level of knowledge is among the users of BL 

Administration. This study would get Björn Lundén Information AB a possibility to 

adress their marketing of other products. 

 

Contribution of the thesis: The thesis gives Björn Lundén Information AB a possibility to 

understand how their customers use the program BL Administration. It can be usefull in the 

work of developing both the program and the supportfunction. 

 

Keywords: Questionnaire, product analysis, Björn Lundén Information AB, customer 

satisfaction 
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Förord 
 

Långt innan jag påbörjade min ekonomutbildning hade jag hört talas om företaget Björn 

Lundén Information AB som ligger beläget i Näsviken, inte långt ifrån min hemort Ljusdal. 

Det jag då kände till var att företaget är ansett som en väldigt trevlig arbetsplats med ett 

öppet klimat. Då jag kommit en bit in på mina studier upptäckte jag att de även är ett 

kunskapsföretag inom just de ämnen jag studerar; skatt, redovisning, arbetsrätt och 

affärsjuridik. I boken ”Den nya affärsredovisningen” av Thomasson m.fl. som används vid 

kursen Externredovisning B, medföljer till exempel en cd-romskiva med ekonomisystemet BL 

Administration från just Björn Lundén Information AB. Då det så blev dags för val av 

uppsatsämne klickade jag mig in på siten xjobb.nu för att se om det fanns några intressanta 

uppslag. Det var så jag kom i kontakt med Pål Carlsson som var kontaktperson för företaget i 

deras annons om en kundundersökning av just ekonomisystemet BL Administration, och dess 

system för bokföring. Vid ett möte i Näsviken utbytte vi tankar och idéer och kom fram till att 

jag skulle göra en enkätundersökning bland deras befintliga kunder för att få mer information 

om hur de använder programmet.  

 

Min resa har nu nått sitt slut, och det finns många personer att tacka som varit delaktiga och 

hjälpt mig nå fram till målet. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Pål Carlsson, min 

kontaktperson på Björn Lundén Information AB som har fått stå ut med många e-post med 

frågor och som har hjälpt mig att räta ut många frågetecken. Ett lika stort tack till Torbjörn 

Sjölander, vän och ”IT-guru”. Utan Torbjörns hjälp hade inte enkätundersökningen gått att 

genomföra på så smidigt och snabbt sätt. 

 

Tack även till min handledare på Högskolan i Gävle, Bo Söderberg, alla respondenter som 

svarade på min enkätundersökning samt mina kollegor som hjälpte mig med respons på 

pilotstudien. 

 

Tack! 

 

Gävle, maj -09 

Clara Bergius 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, på uppdrag av Björn Lundén Information, undersöka vad 

befintliga kunder anser vara kärnkvaliteten och kärnprodukten i bokföringsmodulen i 

ekonomisystemet BL Administration. 

 

1.2 Problemformuleringar 

Jag undersöker hur programmet BL Administration används idag. Aspekter som jag tycker är 

viktiga att titta på är om några avsnitt upplevs som krångligare än andra, hur lätt det är att 

hitta information när användaren stöter på svårigheter och hur hjälpfunktionerna i programmet 

används. Utifrån svaren kan jag sedan se om det finns några funktioner i programmet som går 

att utveckla. 

 

1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2: I det andra kapitlet beskriver jag de vetenskapliga tillvägagångssätt som använts för 

att uppnå syftet med studien. Det återfinns även en beskrivning av hur urvalet gjorts.. 

 

Kapitel 3: I kapitel tre återfinns den teoretiska referensram som är relevant för uppsatsen. 

 

Kapitel 4: I kapitel fyra ges en presentation av företaget Björn Lundén Information AB samt 

ekonomisystemet BL Administration och programmet för bokföring.  

 

Kapitel 5: Kapitel fem redogör för resultatet från enkätundersökningen. Jag gör även en 

analys av enkätsvaren. Detta på grund av att jag vill underlätta för läsaren så denne slipper 

bläddra tillbaka i uppsatsen.  

 

Kapitel 6: I kapitel sex presenteras slutsatserna från arbetet. 

 

Kapitel 7: Kapitel sju avslutar uppsatsen med förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Insamling av data kan ske med hjälp av två olika undersökningsmetoder, kvalitativ eller 

kvantitativ. Den som ska genomföra undersökningen bör noggrant ha tänkt igenom vilken typ 

av information som efterfrågas med tanke på att de två olika metoderna ger olika typer av 

information.1 Med tanke på att frågeställningen och syftet i sig redan var klara fattade jag 

beslutet att genomföra en kvantitativ enkätundersökning hos befintliga användare av 

programmet. Detta för att jag ville ha resultat från så många av BL Info: s kunder som 

möjligt. I ett möte med Pål Carlsson som arbetar på Björn Lundén Information AB 

diskuterade och utformade jag enkätfrågor utifrån vad företaget ville veta. Efter genomförd 

enkätundersökning sammanställdes enkäterna och analyserades i förhållande till teorin. Med 

hjälp av analysen kunde jag sedan dra mina slutsatser.  

 

2.2 Urval & Genomförande 

För insamling av data finns i huvudsak två olika tekniker att tillgå: intervju eller enkät. Dessa 

tekniker kan användas var för sig eller kombineras. De går även att genomföra på mer eller 

mindre komplicerade sätt. Vid användandet av intervjuer och enkäter finns det vissa 

frågeställningar att ta ställning till: 

• Precisering av problem och syfte. Innan skapandet av upplägg och omfattning på 

undersökningen bör man ha klargjort vad man vill veta och till vad informationen ska 

användas. 

• Observationsenhet och undersökningsgrupp. Det gäller att bestämma hur många 

observationer som ska genomföras, vad som ska vara observationsenhet samt hur den 

undersökta populationen ska avgränsas. 

• Metod för materialinsamling. Vilken är den bästa metoden för att samla in 

informationen? Brevenkät, personlig intervju, telefonintervju? 

• Frågeformulär. Hur pass formellt ska formuläret vara? Ska det vara öppna eller 

stängda frågor? Hur många frågor är lämpligt? 

                                                 
1 Rosenqvist. Andrén, 2006 
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• Bearbetning av information. Är den insamlade informationen användbar? Det är 

viktigt att lämpliga personer har besvarat undersökningen, att alla frågor är besvarade 

på ett korrekt sätt.2 

 

För att få ett representativt urval började jag med att ställa mig frågan om moderpopulationen 

är homogen eller om det finns helt olika typer av kunder. Svaret är att BL Informations 

kunder återfinns i så många olika branscher att det vore en allt för komplicerad uppgift att 

skilja dem åt på det sättet. Däremot är de allra flesta kunder småföretagare med en eller få 

anställda. I samråd med företaget gjordes ett första urval på alla som har aktiva avtal gällande 

BL Administration och har haft programmet i minst två månader. Från dessa plockades sedan 

redovisningsbyråer samt de som avsagt sig reklam från företaget bort. Bland de återstående 

gick den 23 mars 2009 ett utskick iväg till 258 slumpvis utvalda kunder. Det slumpvisa 

urvalet skedde genom att de med kundnummer som slutade på 1, 20, 22 och 23 valdes ut. 

Detta urval baserades enbart på just slumpvis valda nummer, av en utomstående person, 

eftersom något form av urval måste göras. Anledningen att det blev just 258 stycken var att 

jag räknade med en svarsprocent på mellan 20-50 %. Jag ville ha cirka 60 enkäter att basera 

min analys på. 33 stycken av dessa kunde inte nå mottagaren och togs efter fem försök bort. 

Dessa hade således felaktigt uppgivna e-postadresser. 224 e-post gick iväg och av dessa 

klickade 48 stycken på länken till enkätundersökningen. Då jag ville ha minst 60 besvarade 

enkäter gick ett andra utskick iväg den 17 april 2009. Till 252 slumpvis utvalda adresser med 

kundnummer som slutade på 2, 22, 30, 33, 34 eller 35 gick det då iväg en e-post. Återigen 

skedde urvalet helt slumpvis. Av dessa kom 27 tillbaka fler än fem gånger och togs sedan 

bort. 223 stycken e-post gick iväg och av dessa klickade 39 stycken på länken till 

enkätundersökningen. Det innebar att totalt 87 kunder hade klickat på länken till 

undersökningen. Den 23 april 2009 valde jag att stänga enkäten för svar, jag hade då fått in 83 

svar. Således hade 4 kunder klickat på länken utan att genomföra undersökningen. Jag gjorde 

då bedömningen att dessa 83 svar var tillräckligt många för att genomföra en analys. 

 

2.3 Enkät & Frågor 

Den 12 mars 2009 genomfördes ett möte med Pål Carlsson på BL Info: s kontor i Näsviken. 

Vi diskuterade vilka frågor som kunde tänkas vara aktuella för enkäten och vad företaget ville 

veta mer om. Diskussionen omfattade även frågan om enkäten skulle skickas ut till kunder 

med post eller om ett elektroniskt formulär var mer passande. Jag beslutade att ett elektroniskt 
                                                 
2 Rosenqvist. Andrén, 2006 
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formulär var både smidigare att skicka ut och att sammanställa.  Enkäten skickades ut som en 

e-post med företaget BL Info som avsändare. Utskicket hade föregåtts med en diskussion 

angående vilken avsändaradress som gissningsvis genererade flest svar. Att använda 

företagsnamnet gav ett mer seriöst intryck än exempelvis en Hotmail-adress, men riskerade 

samtidigt att mottagaren skulle uppfatta e-posten som reklam och kasta det. Efter en snabb 

undersökning bland de anställda på BL Info valde jag dock att använda företaget som 

avsändaradress. I e-posten fanns en kort presentation av mig och syftet med undersökningen. 

Denna e-post återfinns som Bilaga 1. För att komma till själva enkäten klickade mottagaren 

sedan på en länk som fanns bifogad. Enkäten bestod av totalt tretton stycken frågor och 

besvarades anonymt. Dock fanns ett fält längst ner i enkäten där mottagarna själva fick välja 

om de ville ange sin e-postadress. Anledningen till detta var att BL Info sponsrade med tio 

stycken böcker utgivna på deras förlag som jag sedan lottade ut bland deltagarna i enkäten. 

Enkäten återfinns som Bilaga 2. 

 

2.4 Pilotstudie 

För att göra enkäten så bra som möjligt genomförde jag en pilotstudie hos vänner och kollegor 

innan jag skickade ut den. De fick fylla i den elektroniska enkäten och komma med 

synpunkter och förslag till förbättringar. Detta gjordes främst för att se hur pass 

användarvänlig och pedagogisk enkäten var. För att se den färdiga enkäten gå till Bilaga 2. 

Responsen jag fick gällde främst problematiken med att ha två frågor i samma fråga då det 

kan förvirra respondenten. En sådan fråga fanns med i den preliminära enkäten. Detta 

korrigerades innan jag fastställde den slutgiltiga enkäten genom att dela upp frågan till en 

följdfråga. 

 

2.5 Teknisk bearbetning av enkätsvaren 

För att kunna göra en enkel bearbetning av enkätsvaren fick jag hjälp av en kollega som 

hjälpte mig med den tekniska aspekten vid enkätutformningen. Vi skapade även en databas 

som bearbetade svaren statistiskt. Detta förenklade min sammanställning och bearbetning av 

enkätsvaren avsevärt. De svar som lämnades in sammanställdes genast i databasen. Jag kunde 

sedan logga in på servern och antingen välja att se enkätsvaren ett och ett, eller se en 

sammanställning över samtliga svar. 

 

 

 5



3 Teoretisk referensram 

3.1 Kvalitet 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar.” Så definierar Bergman & Klefsjö begreppet 

kvalitet. Definitionen antyder att det inte alltid är tillräckligt att uppfylla kundernas 

förväntningar, ibland måste de till och med överträffas. På det sättet skapas lojala kunder som 

återkommer och berättar om sina positiva erfarenheter för andra. Kvalitetsbegreppet går att se 

på ur flera vinklar. Till att börja med finns begreppet produktkvalitet som består av fler 

dimensioner. När det gäller en vara är några av dem: 

• Prestanda, av betydelse för kunderna på det avsedda marknadssegmentet. 

• Driftsäkerhet, ett mått på hur ofta det inträffar fel samt hur allvarliga dessa är. 

• Underhållsmässighet, ett mått på hur lätt eller svårt det är att upptäcka, lokalisera och 

avhjälpa fel. 

• Säkerhet, att varan inte orsakar skada på person eller egendom. 

 

Vidare finns tjänstekvalitet som även det har flera dimensioner: 

• Omgivning, uttrycker den fysiska miljö i vilken tjänsten utförs. Till exempel 

organisation, utrustning och personal. 

• Pålitlighet, avser tjänstens pålitlighet och jämnhet i resultat. Till exempel punktlighet 

och precision. 

• Säkerhet, innebär frihet från risker, faror och osäkerhetskänsla. 

• Tjänstvillighet, syftar på hur pass villig man är att möta kundens önskningar. 

• Kompetens, anger personalens kunskap och skicklighet i att utföra den avsedda 

tjänsten. 

• Tillgänglighet, hur lätt det är att komma i kontakt med leverantören, öppettider och 

telefonmottagningstider.3 

 

Den enkätundersökning som jag har gjort har i många avseenden sammankopplingar med 

kvalitetsbegreppen då nöjda och tillfredsställda kunder hänger ihop med kvalitén på den 

produkt jag valt att undersöka. 

                                                 
3 Bergman & Klefsjö, 1995 
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3.2 Kunderna i centrum 

Ett centralt begrepp när man pratar om kvalitet är att alltid sätta kunderna i centrum. Det är 

kunderna som värderar kvaliteten och den ställs i relation till deras förväntningar och behov. 

Innebörden av detta blir att kvalitet är ett relativt begrepp och det bestäms bland annat av 

konkurrensen på marknaden. Om en ny produkt med starka egenskaper dyker upp på 

marknaden kan det innebära att en tidigare marknadsledande produkt kan upplevas som 

sämre. Begreppet att sätta kunderna i centrum innebär att man tar reda på vad kunderna vill ha 

genom marknadsundersökningar och sedan systematiskt under produktutveckling och 

tillverkning försöker uppfylla dessa behov och förväntningar. Förutom själva produkten som 

kunden köper finns även allt som är förknippat med produkten; inköp, drift och underhåll. 

Kvaliteten kring dessa, kringkvaliteten, är ofta minst lika viktig som själva produktens 

kvalitet, kärnkvaliteten. God service kan vara ett minst lika bra försäljningsknep som bra 

prestanda.4

 

Den undersökning som jag har valt att göra är värdefull för företaget utifrån begreppet ”att 

sätta kunderna i centrum”. Syftet med enkäten är just att undersöka både kärnkvaliteten och 

kringkvaliteten på produkten. Resultaten kan sedan användas till produktutveckling. 

 

3.3 Kundtillfredsställelse 

Missnöjda kunder är det inget företag som strävar efter. För att bibehålla sina nöjda kunder 

bör företag sträva efter att uppfylla kundernas förväntningar eller kanske till och med 

överträffa dem, allt i strävan efter att öka kundtillfredsställelsen. 

 

Kundtillfredsställelse i sig är inte särskilt intressant att titta på. Det ger nämligen information 

som endast omfattar kundtillfredsställelse i sig och inte några riktlinjer som kan vara till hjälp 

då företag vill påverka kundtillfredsställelsen. Om ett företag till exempel bara vet att ett visst 

antal kunder är missnöjda blir det svårt att öka nivån av nöjdhet hos dessa. För att kunna göra 

något åt problemet måste företaget veta vad det är som orsakar en viss 

kundtillfredsställelsenivå. Sådana faktorer kan till exempel vara bemötande från företagets 

personal. För att kundtillfredsställelse ska bli intressant för ett företag måste den resultera i 

effekter som är fördelaktiga för företaget.5  

 

                                                 
4 Bergman & Klefsjö, 1995 
5 Söderlund, 1997 
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Kundtillfredsställelse sägs vara ett tillstånd i kundens huvud som uppstår som ett resultat av 

att kunden har exponerats för en leverantörs erbjudande. Detta tillstånd är subjektivt då 

kundens upplevelse kan vara riktig eller felaktig ur en objektiv syvinkel, men det är ändå 

kundens egen upplevelse. Vad är det då som avgör nivån av kundtillfredsställelse? Enkelt 

förklarat beror den på kundens förväntningar innan köpet och kundens bedömning av utfallet 

efter köpet. Utifrån detta formas sedan kundtillfredsställelsen, överträffades förväntningarna 

blir kundtillfredsställelsen hög och tvärtom om förväntningarna inte infrias.6

Vad kan kunderna då vara tillfredsställda med? Det finns en mängd olika saker en kund kan 

bedöma vid införskaffandet av en och samma produkt. Exempel är produkttyp, produktgrupp, 

varumärke, leverantör och inköpsställe. Vad kan företag då tänkas använda undersökningar 

gällande graden av kundtillfredsställande till?  Intressantast tros vara att använda den till olika 

typer av jämförelser, till exempel: 

 

• Jämföra nöjdheten mellan olika tidpunkter 

• Jämföra nöjdheten mellan produkter eller enheter inom samma verksamhet 

• Jämföra nöjdheten mellan olika företag i samma bransch 

• Jämföra nöjdheten mellan företag i olika branscher 

• Jämföra nöjdheten mellan olika nationer7 

 

Min enkätundersökning är inriktad på en specifik produkttyp. Fråga 3 i enkätundersökningen; 

”Har du stött på några svårigheter när du arbetat i programmet”?, (se Bilaga 2) syftar just 

på att undersöka kundernas upplevelse av programmet. Men att enbart veta att kunderna har 

stött på svårigheter är som tidigare nämnt ointressant. Orsaken till vad som ligger bakom en 

viss nivå av kundtillfredsställelse är grunden till fråga 4 i enkätundersökningen; ”Om ja, 

vilka”? (Se Bilaga 2). 

 

3.4 Kundtillfredsställelse och kundens beteende 

Två huvudtyper av effekter gällande kundtillfredsställelse och kundens beteende går att 

identifiera; kundens spridning av information och lojalitet.8

 

                                                 
6 Söderlund, 1997 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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När det gäller kundens beteende vid informationsspridning finns det olika mottagare som 

kunden kan informera om sina upplevelser. Här går det att urskilja tre typer. Den första är den 

leverantör som gett upphov till en viss nivå av kundtillfredsställelse, till exempel tillverkaren 

av den produkt som kunden har köpt. Den andra är kundens vänner, släktingar, bekanta och 

kollegor. Denna typ av spridning av information kallas även ”word-of-mouth” Detta handlar 

om aktörer som redan är, eller skulle kunna bli kunder till den leverantör som 

informationsspridare har haft att göra med. Den tredje typen som kunden kan informera är 

”tredje man”, exempel på sådana är massmedia, advokater eller rättsliga verk. Dessa kan 

sedan på olika sätt påverka antingen leverantörens verksamhet eller leverantörens nuvarande 

eller framtida kunder. Det går även att skilja på två huvudtyper av budskap som en viss nivå 

av kundtillfredsställelsen kan ge upphov till; beröm och klagomål.9

 

Varför bör då leverantören intressera sig av information från sina kunder? Klagomål hjälper 

självklart leverantören att identifiera delar som kunden upplever som mindre bra. Det ger 

därmed indikationer på vad som kan förbättras. Klagomål är alltså en viktig förutsättning för 

att kunna göra omedelbara förbättringar. Beröm hjälper å andra sidan leverantören att 

identifiera delar som kunden tycker är bra. Då ges indikationer på var förbättringar inte 

behövs göras. Information från kunden till leverantören ses alltså som en viktig 

informationskälla oavsett om det är beröm eller klagomål. Den andra typen av mottagare för 

kundens beröm och klagomål är vänner, släktingar, bekanta och kollegor. Denna typ av 

”word-of-mouth” spridning är mycket intressant ur leverantörens synvinkel. Personliga 

referenser spelar nämligen ofta en viktig roll inför en kunds köpbeslut. Ett samband har visat 

att ju nöjdare kunden är, desto troligare är det att kunden rekommenderar produkten till 

vänner och bekanta. Då det gäller spridning av informationen till ”tredje man” är det 

verkligen något som leverantören bör ta i beaktning. Ett klagomål som leder till t.ex. ett tv-

inslag eller en tidningsartikel kan ha förödande konsekvenser för både produkten och 

leverantören. Men tvärtom kan beröm som resulterar i positiv medial uppmärksamhet 

återföljas av ökad försäljning. Gällande lojaliteten hos en kund kan den vara riktad mot olika 

objekt. En kund kan till exempel vara lojal mot en produktgrupp, ett varumärke, en butik, en 

leverantör osv.10

 

                                                 
9 Söderlund, 1997 
10 Ibid. 
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Förhoppningen är att min enkätundersökning ska ge företaget värdefull information om vad 

kunderna är mer och mindre nöjda med. Fråga 2 i enkäten: ”Om nej, vilka andra hjälpmedel 

använder du dig av?”, se Bilaga 2, är tänkt att ge en bild av vad som fattas i programmet. 

 

3.5 Kundcentrerad planering 

Kundcentrerad planering sammankopplat med kvalitetsbegreppet sätter kundens behov och 

förväntningar i centrum. Denna process utgår från kundernas behov, och med hänsyn till 

konkurrenternas produkter kan man sedan systematiskt härleda krav på den egna produktens 

egenskaper samt på tillverkningsprocessen. Några viktiga moment i den kundcentrerade 

planeringen är marknadsundersökningar för att utröna kundernas behov och förväntningar och 

konkurrentanalys för att utröna konkurrenternas förmåga att tillfredsställa kundernas behov. 

Utifrån dessa kan sedan nyckelfaktorer för den egna produktens framgång på marknaden 

identifieras.  Dessa nyckelfaktorer kan sedan överföras till krav i samband med utveckling 

och tillverkning av produkten. Målet för den kundcentrerade planeringen är att överföra 

kundens önskemål till produktegenskaper. Denna metodik är ofta indelad i följande fyra steg: 

1. Produktplanering, kundens önskemål överförs här till produktegenskaper. Samtidigt 

görs en värdering av kundönskemålen. Slutresultatet är en identifiering av viktiga 

produktegenskaper som överförs till nästa steg i arbetet. 

2. Produktutformning, här väljer man det konstruktionskoncept som bäst uppfyller de 

målvärden som är satta på produktegenskaperna. 

3. Processutformning, där de kritiska detaljerna överförs till tillverkningsmomentet. 

4. Produktionsutformning, då tillverkningsinstruktioner utformas så att operatören har 

noggranna anvisningar om vilka delar som ska mätas.11 

 

Marknadsundersökningar är, som tidigare nämnt, en viktig del i den kundcentrerade 

planeringen. Utifrån min undersökning kan företaget identifiera de nyckelfaktorer som gjort 

BL Administration till ett framgångsrikt administrationsprogram.  

  

3.6 Marknadsmixen 

Redan på 1960-talet föreslog Professor Jerome McCarthy en marknadsmix som bestod av 4P: 

produkt, pris, plats och påverkan. Sedan dess har begreppen både utvecklats och modifierats. 

 

                                                 
11 Bergman & Klefsjö, 1995 
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Marknadsmixen 

Produkt Pris Påverkan Plats 

Sortiment, lager, transporter Säljstöd, annonser, försäljare Rabatter, avdrag, listpris Kvalitet, service, design 
 

 
 4P: s ramverk12

 

Kritik har riktats mot att tanken med 4P representerar säljarens syn på marknaden och inte 

köparens. Då en köpare utvärderar ett erbjudande gör han det inte på samma sätt som 

försäljaren. Var och en av de 4P kan istället beskrivas bättre som de 4 kundpunkterna. 

 

4P  4 Kundpunkter 

Produkt  Värde för kunden 

Pris  Kostnad för kunden 

Plats  Tillgänglighet 

Påverkan  Kommunikation 

 

Där marknadsförare anser att de säljer en produkt så köper kunden en lösning på ett problem 

eller ett värde. Kunden är intresserade av mer än bara priset, de vill veta den totala kostnaden 

för att inskaffa, använda och göra sig av med produkten. Kunden vill även att produkten och 

servicen kring den ska vara så lättillgängliga som möjligt. Slutligen vill de inte bli påverkade 

utan ha en tvåvägskommunikation med säljaren.13 Jag kommer nedan att gå igenom var och 

en av de 4P och koppla dem till BL Administration. 

 

3.7 Produkt 

För att kunna bedriva en affärsverksamhet krävs en produkt eller ett erbjudande. 

Målsättningen för företaget är sedan att göra sin produkt eller sitt erbjudande annorlunda eller 

                                                 
12 Kotler, 1999 
13 Kotler, 1999 

 11



bättre på ett sätt som gör att den avsedda målgruppen föredrar och vill betala för den. 

Utmaningen för marknadsförare är att skapa relevant och distinkt produktdifferentiering. Den 

kan grundas på fysiska skillnader, skillnader i tillgänglighet, skillnader i service, skillnader i 

pris och skillnader i image. Alla framgångsrika differentieringar tenderar att dra till sig 

efterliknare. Då dessa introducerar sina versioner av produkten, ofta till ett lägre pris, finns det 

tre möjligheter för uppfinnaren: 

 

• Att sänka priset för att skydda sin marknadsandel och därmed acceptera lägre vinst. 

• Att behålla samma pris och förlora viss marknadsandel och viss vinst. 

• Att finna en ny grund för att differentiera produkten och behålla prisnivån. 

 

För långsiktig maximerade lönsamhet är det tredje alternativet att föredra. Företag kan inte 

lita på en redan existerande fördel utan måste hela tiden söka nya fördelar.14

 

Jag tror att BL Administration är en produkt som är differentierad från andra 

administrationsprogram utifrån det avseende att programmet är lättanvänt och pedagogiskt. 

Utifrån frågorna jag formulerat kommer jag att få klarhet i om så är fallet. 

 

3.8 Pris 

Skillnaden mellan pris och de andra tre komponenterna i marknadsmixen är att pris är det 

enda som skapar intäkter, de andra skapar enbart utgifter. Det får till följd att företag försöker 

lyfta priserna så högt som deras grad av differentiering ger stöd för. På samma gång måste de 

vara medvetna om prisets inverkan på volymen. De bör välja den intäktsnivå som, när alla 

utgifter är avdragna, ger den största vinsten. Två varianter på prissättning är kostnadsbaserad 

prissättning och värdebaserad prissättning. Vid den kostnadsbaserade prissättningen gör 

företag ett ”påslag” på sina beräknade kostnader. Exempelvis matvarubranschen som där 

återförsäljare har vissa standardpåslag för olika produktkategorier. Vid en värdebaserad 

prissättning görs en bedömning av hur mycket kunden som mest skulle betala för erbjudandet. 

De tar dock inte ut det priset, utan ett som är lite lägre för att kunderna inte ska tveka inför ett 

köp. Andra typer av värdeprissättning är till exempel att betala lite mer för att åka i första 

klass på tåget. 

 

                                                 
14 Kotler, 1999. 
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Jag har valt att inte ta med prisaspekten i min undersökning då den syftar till att undersöka 

användandet och hur nöjda kunderna är med produkten och dess funktioner. 

 

3.9 Plats 

För att göra sina varor tillgängliga för den avsedda marknaden måste leverantörerna fatta ett 

beslut om hur det ska gå till. De val som finns är att sälja varorna själva eller göra det genom 

mellanhänder. Viktigt är även att företaget lokaliseras på den mest lämpliga platsen. Var 

denna plats är varierar beroende på vilken typ av företag det handlar om. Bedrivs detaljhandel 

måste hänsyn tas till konsumenter för att de ska uppleva det som enkelt att nå och handla av 

företaget.15 Viktigt är även att tänka på utvecklingstrender då fler och fler konsumenter idag 

väljer e-handel.16

 

Den produkt jag har valt att undersöka är en produkt som är tacksam att sälja ur plats 

synvinkeln. Ett dataprogram behöver inte provas, smakas eller kännas på innan kunden 

beslutar om ett köp. Den passar utmärkt till e-handel, vilket kan vara en fördel för Björn 

Lundén Information AB då företaget ligger beläget en bit ifrån storstadsområden. 

 

3.10  Påverkan 

Det fjärde och sista P: et inkluderar de kommunikationsverktyg som kan föra fram ett 

budskap till en avsedd publik. Dessa verktyg kan kategoriseras som; reklam, säljstöd, PR, 

försäljare, och direktmarknadsföring. I en lyckad kombination av dessa förstärker de varandra 

och ger ett mervärde som är större än om de använts var och en för sig. För att bestämma 

vilken typ av påverkan som är mest effektiv bör man se till vilken målgrupp man riktar sig. 

En positivt inställd målgrupp bäddar för en ensidig argumentation. Om kunden däremot inte 

har en positiv inställning till erbjudande är ofta en tvåvägskommunikation att föredra.17

 

Om jag kopplar påverkan till min enkätundersökning så syftar den främst till att se hur 

kunderna använder de olika funktionerna i programmet. Visar resultaten att det finns 

funktioner som företaget anser vara värdefulla men som få kunder använder sig av, finns det 

möjlighet för företaget att försöka nå ut och förmedla information till kunderna gällande dessa 

funktioner. 

                                                 
15 Kotler, 1999 
16 http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_1085505.e24 
17 Kotler, 1999 

 13



4 Företagsinformation 

4.1 Björn Lundén Information AB – kunskapsföretaget för 

företagskunskap 

Björn Lundén Information beskriver sig själva som ett kunskapsföretag. Företaget grundandes 

1987 av den man som även givit det dess namn, Björn Lundén. I tjugotvå år har företaget, 

som ligger beläget i Näsviken, Hälsingland, levererat lättbegriplig information om skatt, 

redovisning, arbetsrätt och affärsjuridik till företag och deras rådgivare. Björn Lundén 

Information AB spänner över ett brett spektra och har gett ut 76 böcker (nya titlar tillkommer 

varje år), dokumentmallar och ekonomiprogram. De håller även kurser i många ämnen. Några 

som kommer att genomföras under 2009 är bland annat; Bokföring, ROT & RUT, 

Löneberäkning, Personaljuridik och Moms. Företaget har 47 medarbetare och omsatte 

räkenskapsåret 2007/2008 46 miljoner kronor.18

 

4.2 BL Administration 

BL Administration marknadsförs som ett komplett ekonomisystem och riktar sig till 

användare i små och medelstora företag. Systemet består av en serie fristående program som 

gör att kunderna själva kan välja vilka delar de behöver. Idag finns det cirka 4500 användare 

av systemet och det gör det till det fjärde mest använda systemet i landet.19

 

Min undersökning syftar just på att undersöka om fallet är så att BL Administration uppfattas 

som det kompletta ekonomisystem det marknadsförs som. På hemsidan går att läsa att; ”BL 

Administration har en mängd funktion och finesser som gör programmet användarvänligt. 

Behöver du hjälp kommer du alltid snabbt i kontakt med vår kunniga programsupport.” De 

frågor jag har valt att ta med i min enkät ska undersöka om kunderna verkligen använder alla 

de funktioner och finesser som ska vara en av fördelarna med programmet. 

 

4.3 BLA Bokföring 

Kundundersökningen är inriktad på de kunder som har avtal på programmet BLA Bokföring. 

Programmet beskrivs som ”Ett lättanvänt bokföringsprogram med många smarta funktioner 

som effektiviserar ditt arbete”. Programmet är användarvänligt och i köpet ingår även 

                                                 
18 Intervju med Pål Carlsson, Näsviken -09 
19 Ibid 
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böckerna Bokföring och Bokföring & förenklat årsbokslut i pdf-format. Några av de viktigaste 

funktionerna som programmet innehåller är: 

 

Kontoplaner och branschkontoplaner 

I programmet finns BAS-kontoplanerna samt ett antal olika branschkontoplaner, bland annat 

för lantbruk och byggbranschen. 

Löpande bokföring 

En lättarbetad och snabb verifikationsregistrering som går att arbeta i enbart med hjälp av 

tangentbordet. En funktion för sökning av konton underlättar arbetet. På skärmen syns hela 

tiden kontosaldon, differens och aktuell vinst eller förlust. 

Automatkontering 

En automatkontering går att lägga upp på tranaktioner som återkommer ofta som till exempel 

hyra eller socialavgifter på lön. 

Konteringsguider 

Färdiga automatkonteringar för många vanliga affärshändelser. 

Periodisering 

Vid registrering av verifikationer går det på ett enkelt sätt att periodisera utgifter och 

inkomster. 

Rapporter 

I programmet finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, momsrapport, 

balansrapport, balansräkning och resultaträkning. Det går även att exportera 

bokföringsrapporter till Excel. 

Moms 

I momsrapporten syns det hur momsen är bokförd och det går att upptäcka eventuell felbokad 

moms. Med hjälp av en särskild momstransaktionskontroll går det att snabbt se vilka 

verifikationer som har felaktigt bokförd moms. 

Förenklat årsbokslut 

För enskilda firmor finns det möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. 

Skattedeklarationen 

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från redovisningen till momsdelen i 

skattedeklarationen. Det går även att registrera beloppen för arbetsgivaravgift och 

preliminärskatt. 
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Bokslutshantering 

I samband med bokslutet är det bra att kunna fortsätta med nästa års löpande bokföring 

samtidigt som man arbetar med bokslutet. I programmet går det att hålla flera år öppna 

samtidigt. 

Budget 

Budgetfunktionen är flexibel och erbjuder många möjligheter. Det går att utgå från budget, 

från verkligt utfall, från tidigare år eller från manuellt registrerade månadsbelopp. 

Analys och sökfunktioner 

I programmet finns flera sökfunktioner, bland annat Konto-/transaktionskontroll, 

Verifikationskontroll, Momstransaktionskontroll och Ekonomiöversikt.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://www.blinfo.se/File/download/catalogues/bla_blw.pdf 
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5 Empiri – redovisning och analys av enkätresultaten 
Totalt bestod enkätundersökningen av tretton frågor. Några respondenter valde att inte svara 

på alla frågorna. I dessa fall har jag valt att enbart beakta de frågor som har besvarats. 

Anledningen till att en respondent har hoppat över en fråga kan jag enbart spekulera i, men 

om jag ser till hela undersökningen så är det främst på frågor av öppen karaktär där 

respondenten ombads att formulera ett eget svar som inget svar har avgetts. Jag tror att det har 

upplevts som ”besvärligt” att inte bara kunna klicka i ett svar. Då enkäten är ett elektroniskt 

webformulär hade jag ingen möjlighet att kontroller att samtliga frågor var ifyllda innan 

enkäten lämnades in. 

 

Enkätundersökningen skickades ut till totalt 447 kunder, 83 av dem svarade på enkäten vilket 

ger en svarsfrekvens på 18,3 %. Då jag inte hade satt någon svarstid på utskicket valde jag att 

själv stänga enkäten för inlämning av svar då jag hade uppnått de 83 svar som jag uppskattade 

som tillräckligt många. Eventuellt hade svarsfrekvensen kunnat bli högre om jag valt att hålla 

enkäten öppen för inlämning under en längre period. Dock drog jag slutsatsen, baserad på 

egen erfarenhet, att om en e-post inte har blivit öppnat och besvarat inom de närmsta dagarna 

från det att utskicket gjordes är risken stor att det förblir obesvarat. Att svarsfrekvensen enbart 

var 18,3 % tror jag beror på att det var just ett elektroniskt formulär. Det var lätt att avfärda 

som reklam och kasta det utan att öppna och läsa innehållet. Jag tror att en enkät skickad med 

traditionell post hade gett en högre svarsfrekvens. Men det hade samtidigt inneburit att det 

tagit längre tid för mig att få in enkäterna med tanke på att de skulle postas tillbaka. Det 

elektroniska formuläret nådde mig i samma ögonblick som respondenten fyllt i det färdigt och 

det gav mig mer tid till bearbetning och analys av enkätsvaren. Ett elektroniskt formulär är 

dessutom kostnadsfritt att skicka ut. Förutom kostnadsbesparingen gör det att det är enklare 

att besluta om ytterligare utskick för att få in de svar som krävs, eftersom det enda som krävs 

är att ta fram e-postadresser ur kundregistret. 

 

På nästa sida följer en sammanställning av enkätsvaren. Jag har valt att inte ta med de sista två 

frågorna från enkäten då fråga nummer 11; ”Till vem lämnar du bort bokslutsarbetet”? 

innebar svar som röjde respondenternas anonymitet. I fråga nummer 12 ombads 

respondenterna enbart att lämna sin e-postadress vilket gör att den frågan inte heller är 

relevant att ta med. 
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BL Administration Kundundersökning 
 

1. Sköter du bokföringen enbart med hjälp av BL Administration?  

Ja  91,6% (76) 
Nej  8,4% (7) 
TOTALT  100,0% 83 (83)  
 

2. Om nej, vilka andra hjälpmedel använder du dig av?  

Nr. Svar 
1 Excel + faktaböcker/internet skatteverket mfl 
1 Excel-ark 
1 Jag har skrivit egna program för fakturering och lönehantering. 
1 Lpbok 
1 Manuellt- 
1 Megadisk 
1 Min revisor 
1 Nja Ok jag matar först in i Excel 
1 Revisor 
1 spcs, x-or  
 

3. Har du stött på några svårigheter när du arbetat i programmet?  

Ja  28,9% (24) 
Nej  71,1% (59) 
TOTALT  100,0% 83 (83)  
 

4. Om ja, vilka?  

Nr. Svar 
1 Att avsluta bokslutet. 
1 Att få till back-up kopior.  
1 Att vid bokslut överföra vinsten till balansräkningen. När jag gjort det 

själv, har det hänt att programmet gjort det en gång till vid uppläggningen 
av nytt räkenskapsår, och när jag avstått vid start av nytt räkenskapsår har 
överföringen vid ett tillfälle inte skett. 

1 Det finns del områden som inte är glasklara 
1 Det har varit några delar jag ej förstått men har då ringt support och fått 

hjälp. Kan ej precisera vilka då det var ibörjan av min användning. 
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1 Det kan vara inom alla kategorier, men det löser sig med hjälp av 
manualen. 

1 Hade problem med mvs-uträkningen. 
1 Hantering av backup, etc, en mängd småsaker, skicka påminnelse etc 
1 Hur man ska bokföra. 
1 I tidigare versioner av programmet har det varit svårt för Vista-användare 

att göra back-up, Det problemet är löst i senare versioner, och kunde även 
då lösas efter god hjälp från supporten. 

1 Internbackupen fungerar inte för ett av företagen. Supporten har försökt 
hjälpa mig men inte lyckats. 

1 Ja men mest självförvållade, skräp bakom spakarna. 
1 Jag har haft svårigheter med att lägga in nya versioner av programvaran. 
1 Jag har inte kunnat allt 
1 Lägga upp nya konton, veta hur man gör för att allt ska bli rätt 
1 Lite blandad kompott för en lekman inom redovisning 
1 olika problem hela tiden då man är nybörjare på bokföring 
1 Speciella funktioner i de olika modulerna 
1 utformning av mallar 
1 vissa autofenomen  
 

5. När du stöter på en svårighet i bokföringen/programmet, vilket av följande
hjälpmedel använder du dig av först?  

Faktahjälpen (e-böckerna)  27,7% (23) 
Supporten  36,1% (30) 
Manualen  31,3% (26) 
Övrigt  (0) 
TOTALT  95,2% 79 (83)  
 

6. Känner du till konteringsguiden som finns i programmet?  

Ja  59,0% (49) 
Nej  39,8% (33) 
TOTALT  98,8% 82 (83)  
 

7. Använder du dig av konteringsguiden?  

Ja  27,7% (23) 
Nej  71,1% (59) 
TOTALT  98,8% 82 (83)  
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8. Använder du dig av faktahjälpen (e-böckerna)?  

Ja  72,3% (60) 
Nej  25,3% (21) 
TOTALT  97,6% 81 (83)  
 

9. Använder du manualen?  

Ja  75,9% (63) 
Nej   24,1% (20) 
TOTALT  100,0% 83 (83)  
 

10. Gör du årsbokslutet själv?  

Ja   65,1% (54) 
Nej   34,9% (29) 
TOTALT  100,0% 83 (83)  
 

11. Om nej, varför lämnar du bort bokslutsarbetet?  

Nr. Svar 
1 Bokslutsarbetet är iofs mycket enkelt (enskild firma) men integrationen till 

självdeklarationen gör att det blir litet svårare. Samtidigt får jag en 
kvalitetskontroll. 

1 Därför att vi inte har den kompetens som krävs för att göra bokslutet. 
1 Det är bättre att låte revisorn göre det fort så kan jag ägna mig åt att dra in 

pengarna. 
1 En kontrol på att jag bokfört rätt 
1 För att det ska bli helt korrekt. 
1 För att jag inte har gjort det någon gång. Osäker på hur man gör helt enkelt. 
1 För att jag vill att det inte ska bli fel 
1 För att vara säker på att jag tänkt rätt. Revisorn och hans medhjälpare 

sköter det sista av verifikaten inför revision. 
1 för dålig själv 
1 Förmodligen gammal vana och lite osäkerhet 
1 första årets bokslut 2009 . vill ha ett proffsgjort innan jag prövar själv 
1 Har ej tid. 
1 Har inte kunskapen 
1 har inte tillräcklig erfarenhet att göra själv 
1 Jag driver ett aktiebolag och får därför inte göra det själv. 

 20



1 Jag förbereder det så långt jag kan, sedan tar revisorn över. 
1 Jag har inte den ekonomiska kunskapen för det. Jag har aldrig hållt på med 

bokföring eller gått någon skola för det- 
1 Jag har inte kompetens att göra det själv anser jag. 
1 Jag lämnar bort årsbokslut och deklaration. 
1 jag lämnar till en byrå för att se att allt är rätt bokfört 
1 kan för lite. 
1 Känner mig inte säker på det. 
1 känns tryggare om de som är mer insatta i det jobbet gör det.  
1 Mer kostnadseffektivt att en specialiserad redovisningskonsult gör det. 
1 Oberoende kontroll att det är rätt gjort 
1 Oberoende person gör det 
1 Så man blir säker på att det blir rätt. 
1 Tidsbrist   

 

Resultaten och en analys av respektive fråga följer nedan. 

 

Fråga 1 – Sköter du bokföringen enbart med hjälp av BL Administration? 

 

Avsikten med denna fråga var att jag var intresserad av att se hur många som behöver ta hjälp 

av andra hjälpmedel än programmet då de bokför. BL Administration marknadsförs som ”det 

kompletta ekonomisystemet”. Om andelen respondenter som svarar nej på frågan visar sig 

vara hög finns anledning att undersöka vad som fattas i programmet. Jag fick in totalt 83 svar 

på denna fråga. 76 av respondenterna har svarat ja och 7 har svarat nej. Det innebär att 91,6 % 

av kunderna kan sköta sin bokföring utan att ta till andra hjälpmedel. 

 

Att så många som 91,6 % anger att de kan sköta sin bokföring utan andra hjälpmedel anser 

jag ger programmet ett gott betyg. Det faller väl in under marknadsföringsfrasen som ”det 

kompletta ekonomisystemet”. Svaren på denna fråga kan även definieras olika av olika 

respondenter beroende på vad de anser vara andra hjälpmedel. Vissa kan anse att det inte kan 

sköta bokföringen enbart med hjälp av BL Administration om de måste använda en 

miniräknare medan andra kan definiera det som att de behöver ta till hjälp om de måste 

använda andra programvaror. Av den anledningen valde jag att ta med kommande följdfråga. 
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Fråga 2 – Om nej, vilka andra hjälpmedel använder du dig av? 

 

Denna följdfråga har som avsikt att de som svarade nej på fråga 1 ska beskriva vilka andra 

hjälpmedel de behöver ta hjälp av. Utifrån de svar som respondenterna återger har jag sedan 

möjlighet att ge företaget förslag på hur man bättre kan informera kunderna om redan 

existerande integrerade lösningar på de upplevda problemen. På denna fråga fick jag 

följaktligen 7 svar, vilket stämmer överens med antalet som svarade nej på föregående fråga. 

Se sida 20 för samtliga hjälpmedel som respondenterna angav. 

 

Det mest frekvent återkommande svaret på denna fråga är Excel. Jag tror att de respondenter 

som har angett Excel som hjälpmedel har missuppfattat fråga 1 då den enbart avser själva 

bokföringsprocessen. Min analys är att dessa kunder menar att de har någon form av eget 

arbete/egna siffror i Excel som de först måste läsa in i programmet innan de börjar själva 

bokföringsarbetet. Då frågan bara avser arbetet med bokföringen skulle det, om min analys är 

korrekt, innebära att tre av respondenterna kan räknas bort från nej-svaren och andelen som då 

kan bokföra utan andra hjälpmedel ökar till 95,1 %. Anmärkningsvärt är att en respondent 

angett två andra bokföringsprogram som ”hjälpmedel”. Sammanfattningsvis vill jag påstå att, 

utifrån analysen av vilka andra hjälpmedel respondenterna har angett, BL Administration kan 

anses vara komplett då de flesta användarna kan bokföra enbart med hjälp av programmet. Jag 

tror att företaget har mycket att vinna på konceptet att vara ett komplett system. Om kunderna 

är nöjda med den första produkten de köper från BL Administration finns det ingen anledning 

att byta leverantör då de behöver utöka sina system eller utöka sin kompetens med hjälp av 

kurser och böcker. 

 

Fråga 3 – Har du stött på några svårigheter när du arbetat i programmet? 

 

Denna fråga skulle ge företaget en indikation på hur pass användarvänligt programmet, då det 

är något de sätter högt värde på. Då programmet både år 2007 och 2008 har stått som vinnare 

i SRF’ s årliga användarenkät gällande Mest Nöjd Kund21 tyder det på att 

användarvänligheten bör vara hög. Antalet svar var även på denna fråga 83 till antalet. Så 

många som 24 av respondenterna uppger att de har stött på svårigheter och 59 har svarat att 

det inte har det. Det innebär att 28,9 % har stött på problem. 

 

                                                 
21 http://www.srfkonsult.se/ 
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Problemet med att analysera denna fråga är att respondenterna upplever svårigheter på olika 

sätt och nivåer. Någon kan uppleva det som en svårighet om de inte behärskar samtliga 

finesser i programmet i samma sekund som de börjar arbeta i det, medan andra kan definiera 

en svårighet först när programmet har uppenbara brister eller buggar. Därför är det först vid 

nästa fråga där respondenten ska uppge vilka svårigheter, som jag upplever att jag kan göra en 

korrekt analys av svaren. 

 

Fråga 4 – Om ja, vilka? 

 

Denna fråga är en följdfråga för de respondenter som svarat ja på fråga 3 och ger svar på vilka 

typer av svårigheter respondenterna har stött på. Det kan vara otrolig värdefull hjälp för 

företaget då de har möjlighet att förbättra dessa delar om det visar sig att några är frekvent 

återkommande. Av de 24 som svarade ja på fråga 3 har 20 stycken svarat på fråga 4. Det 

betyder ett bortfall på 4 respondenter. Då fråga 4 var en öppen fråga är min analys att dessa 

fyra har ansett att det varit för ”jobbigt” eller tagit för lång tid att formulera ett svar. Då 

enkäten skickades in elektroniskt innebar det att jag inte hade någon möjlighet att kontrollera 

att samtliga frågor var ifyllda. Se sidan 20-21 för fullständiga svar på frågan.: 

Min misstanke om att kunder definierar svårigheter på olika sätt visar sig här stämma då 

svaren är utspridda på ett så brett spektra från ”Jag har inte kunnat allt” till ”Att avsluta 

bokslutet”. Det är klart att en stor andel av respondenterna är medvetna om att problemen ofta 

ligger hos dem själva och inte i själva programmet. Detta tror jag beror på att en stor andel av 

användarna är enmans- eller småföretag där ägaren och den ekonomiskt ansvarige är en och 

samma person. Att denna person då inte är lika kunnig inom området som någon med en 

ekonomisk utbildning som arbetar enbart med ekonomi är inte konstigt, och kan påverka 

svaren. Om jag istället låtit 83 revisorer arbeta i programmet och sedan fråga vilka svårigheter 

de upplevt hade svaren förmodligen sett helt annorlunda ut.  

Fråga 5 – När du stöter på en svårighet i bokföringen/programmet, vilket av följande 

hjälpmedel använder du dig av först? 

Motivet till denna fråga var att jag var intresserad av att veta i vilken ordning respondenterna 

söker efter hjälp. Det svarsalternativ som fanns att tillgå var; faktahjälpen (e-böckerna), 

supporten, manualen eller övrigt. Utifrån svaren kunde företaget sedan se hur respondenterna 

värderar de olika hjälpmedlen. Denna fråga besvarades av 79 av de 83 respondenterna. Här 
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svarade 23 av respondenterna faktahjälpen (e-böckerna), 30 svarade supporten, 26 manualen 

och ingen valde alternativet övrigt. 

 

Svaren är relativt jämt fördelade på de olika alternativen med en svag övervikt på supporten. 

Det bevisar att supporten fyller en viktig funktion. Anledningen till att många väljer att vända 

sig till supporten tror jag har samband med att många av användarna är egna småföretagare 

och har således inte så många andra anställda att bolla sina frågor och funderingar med. 

 

Fråga 6 – Känner du till konteringsguiden som finns i programmet? 

 

Med denna fråga vill jag ta reda på hur många respondenter som egentligen känner till 

konteringsguiden som enligt företaget själva är ett bra hjälpmedel. Konteringsguiden hjälper 

användaren med färdiga automatkonteringar för många vanliga affärshändelser. Det gör att 

användaren slipper fundera på om bokföringen skett på rätt konton. Visar det sig att många är 

omedvetna om dess existens bör den kanske marknadsföras mer. Frågan besvarades av 82 av 

de totalt 83 respondenterna. 49 har angett att de känner till konteringsguiden och 33 har 

uppgett att de inte gör det. Företagets misstanke om att den har gått många förbi blev därmed 

verifierad. Om fler kunder skulle vara medvetna om konteringsguiden skulle kanske antalet 

samtal till supporten minska. Med tanke på min misstanke om att många av användarna 

känner sig osäkra på ekonomi i allmänhet och bokföring i synnerhet, skulle den osäkerheten 

kunna minska med hjälp av konteringsguiden. Samtidigt kan konteringsguiden hjälpa 

användarna att arbeta mer effektivt. När de stöter på en faktura som de är osäkra på hur den 

ska bokföras går det snabbare att gå till konteringsguiden istället för att börja bläddra i böcker 

eller kontakta supporten.  

 

Fråga 7 – Använder du dig av konteringsguiden? 

 

Syftet med denna fråga var att ta reda på hur många respondenter som egentligen använder 

konteringsguiden. Om det visar sig att antalet som använder den är lågt finns anledning att 

fundera på varför. På denna fråga har 82 av 83 respondenter avlämnat ett svar. 23 har angett 

att de använder konteringsguiden och 59 har angett att de inte gör det. Totalt är det 71,1 % 

som inte använder sig av konteringsguiden vilket bekräftar företagets misstanke om att den 

har gått ganska obemärkt förbi. 
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Med tanke på att detta var en följdfråga på fråga nummer 6 om hur många kunder som känner 

till konteringsguiden går det även att analysera svaren ur en annan synvinkel. I fråga 6 angav 

49 respondenter att de känner till konteringsguiden. Då 23 har angett att de använder den så 

ger det en användarprocent på 46,9 %, vilket kan anses vara en mer rättvis bild. Som jag 

tidigare nämnde så tror jag att osäkerheten som kunderna känner gällande om de gör rätt eller 

inte skulle kunna minskas med hjälp av konteringsguiden. 

 

Fråga 8 – Använder du dig av faktahjälpen (e-böckerna)? 

 

Faktahjälpen ett hjälpmedel som finns att tillgå i programmet för att lösa problem som 

kunderna stöter på. På fråga åtta har 81 av de 83 respondenterna svarat, och 60 av dessa har 

angett att de använder sig av faktahjälpen. 21 gör det inte. Att så många som 74 % använder 

sig av faktahjälpen signalerar att det är ett värdefullt hjälpmedel. I systemet för bokföring 

ingår de två e-böckerna ”Bokföring” och ”Bokföring & förenklat årsbokslut”. Då många av 

kunderna använder sig av dessa skulle det eventuellt vara en bra idé att ge dem möjlighet att 

få tillgång till fler e-böcker. 

 

Fråga 9 – Använder du manualen? 

 

Manualen är även det ett hjälpmedel för kunderna att ta till när de stöter på svårigheter. 83 av 

83 respondenter har svarat på frågan om manualen och 63 anger att de använder sig av den. 

20 gör det inte. Det innebär att så många som 75,9 % av kunderna använder sig av detta 

hjälpmedel vilket gör det till det mest använda av de hjälpmedel som finns att tillgå. Det 

svaret är intressant då jag själv har uppfattningen att många människor uppfattar manualer 

som onödigt komplicerade och svåra att förstå. Det kan vara ett tecken på att företaget har 

lyckats bra i framställandet av manualen och att den är användarvänlig. 

 

Fråga 10 – Gör du årsbokslutet själv? 

 

Den här frågan tyckte företaget var väldig viktig att ta med då de var intresserade av att veta 

hur många som gör årsbokslutet själva. Ingen undersökning har tidigare gjorts av detta och 

svaren kan avslöja hur pass kunniga användarna är.  På denna fråga har 83 av 83 respondenter 

svarat och 54 av dessa har svarat ja. 29 har svarat nej och gör alltså inte årsbokslutet själva. 

En relativt hög andel väljer att lämna bort årsbokslutet och jag ställer mig då frågan varför? 
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De flesta användarna är enmans- eller småföretag och bör således inte ha alltför komplicerade 

bokslut. Förhoppningsvis kommer svaret i nästa fråga. 

 

Fråga 11 – Om nej, varför lämnar du bort årsbokslutet? 

 

En naturlig följdfråga blir då varför kunden lämnar bort bokslutsarbetet. Är det något i 

programmet som fattas? Här har 28 av de 29 som svarade nej på fråga tio angett en anledning. 

Se sida 22-23 för samtliga anledningar. 

Jag läser in samma anledningar här som i tidigare frågor, kunderna är för osäkra på att deras 

egna kunskaper räcker till och väljer därför att lämna bort det till människor med större 

kompetens inom ekonomiområdet. En rekommendation till företaget kan vara att eventuellt 

lägga in en steg-för-steg manual om hur enkelt kunden kan göra ”de sista stegen” själva. Att 

trycka mer på den ekonomiska aspekten kan också ge effekt med tanke på att de flesta 

användarna driver små företag. Kostnadsbesparingen kan då bli stor om de slipper lämna bort 

bokslutsarbetet.  

 

Fråga 12 – Till vem lämnar du bort bokslutsarbetet? 

 

Även detta var en följdfråga till de respondenter som svarade nej på fråga 10 – Gör du 

årsbokslutet själv? Jag var intresserad av att se i vilken utsträckning respondenterna använder 

sig av redovisningsbyråer och revisionsbyråer. På denna fråga fick jag 29 svar. Frågan var av 

öppen karaktär och respondenterna kunde följaktligen fylla i valfritt alternativ i en textruta. 

Svaren varierade inte särskilt mycket, de mest frekvent återkommande var: 

 

”Revisor” 

”Revisionsbyrå” 

”Redovisningsbyrå” 

”Redovisningskonsult” 

 

Anledningen att jag har valt att inte återge samtliga svar på denna fråga är att den anonymitet 

som jag har garanterat respondenterna då skulle försvinna då ett flertal har lämnat ett specifikt 

företagsnamn eller person som svar. Jag valde istället att plocka ut de alternativ som var 

överrepresenterade. Som svaren i föregående fråga pekade på så väljer kunderna att lämna 

bort årsbokslutet till människor med ekonomi som profession. Återigen går det hand i hand 

med osäkerheten som de känner inför den egna kunskapen och om de har bokfört rätt. 
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6 Slutsats 
83 respondenter svarade på min enkät, vilket kan anses vara ett lågt antal med tanke på att BL 

Administration har cirka 4500 användare. Dock tror jag att enkätresultaten inte hade sett 

särskilt annorlunda ut om jag hade tillfrågat samtliga användare. Jag upplever att majoriteten 

av användarna är samma person som driver företaget och inte själva har valt att syssla enbart 

med ekonomi och bokföring. De har valt att driva ett eget företag och av ekonomiska skäl valt 

att även sköta bokföringen själva. Att de är användare av BL Administration ger slutsatsen att 

det är ett pedagogiskt och användarvänligt program som har en stor andel ”lekmän” som 

användare. Mina slutsatser stämmer väl överens med den information som Björn Lundén 

Information AB har om sina kunder. 

 

Av svaren gällande svårigheter och hjälpmedel konstaterar jag att respondenterna inte tvekar 

att kontakta supporten när de stöter på svårigheter. Även detta pekar mot att de sitter hemma 

”på kammaren” och inte har en ekonomiavdelning att vända sig till för att bolla idéer och 

lösningar på problemen. Björn Lundén Information AB var intresserade av att veta i vilken 

utsträckning användarna är medvetna om och använder sig av de olika funktionerna i 

programmet. Analysen av enkätsvaren visar att en stor andel av kunderna är medvetna om de 

olika funktionerna och hjälpmedlen men att de inte använder sig av dem i lika stor 

utsträckning. Då företaget själva anser att hjälpmedlen som till exempel konteringsguiden och 

faktahjälpen är mycket användbara vore det lämpligt att öka kundernas användning av dessa. 

Som en följd av detta skulle förmodligen samtalen till supporten minska.  En rimlig slutsats 

att dra är att kunderna förmodligen skulle använda hjälpmedlen i större utsträckning om de 

var mer dynamiska, det vill säga att de presenterades just i den situationen då problemet dyker 

upp. En funktion liknande ”Office-assistenten” i Microsoft Office skulle kunna vara intressant 

att utveckla. 

 

Jag anser inte att företaget bör lägga allt för stor vikt vid att 28,9 % av användarna har angett 

att de stött på problem när de arbetat i programmet. Svaren på följdfrågan, gällande vilken typ 

av problem, visar att de flesta upplever att problemen är relaterade till deras egen 

kunskapsnivå. Att göra ett bokföringsprogram där någon som kanske aldrig har arbetat med 

bokföring tidigare ska kunna arbeta utan att stöta på problem kan ses som en tämligen omöjlig 

uppgift. Då flesta respondenter som svarat att de lämnar bort årsbokslutet har uppgett 

osäkerhet/otrygghet som anledning. Utifrån det drar jag slutsatsen att den löpande 

bokföringen upplevs som mindre komplicerad än årsbokslutet. En intressant fråga är varför 
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det förhåller sig så? Är det den allmänna uppfattningen som spelar in, att det av tradition ska 

vara svårt med årsbokslut? 

 

En annan intressant aspekt är den förvirring som verkar råda kring begreppen revisor och 

redovisningskonsult som var två återkommande svar på fråga nummer 12; ”Till vem lämnar 

du bort bokslutsarbetet?”. Skillnaden mellan de två är enorm då en redovisningskonsult 

sköter arbetet fram till att bokslutet och årsredovisningen är klart. Revisorn tar då över och 

gör den eventuellt lagstadgade revisionen. Revisorn får inte göra nåt bokslutsarbete utan har 

bara som uppgift att granska redovisningen och förvaltningen av bolaget för att sedan lämna 

en revisionsberättelse till Bolagsverket. Då lagkravet på att ha en revisor kommer att 

försvinna efter 2010 så skulle det vara lämpligt med en klargörelse av begreppen bland 

användarna av BL Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28



7 Förslag till vidare forskning 
BL Administration har ungefär 4500 användare. Min enkätundersökning gick endast ut till en 

liten andel av dessa, detta på grund av praktiska skäl där tidsbrist var det största skälet. Jag 

tror dock inte att svaren skulle ha sett annorlunda ut även om jag haft ett större antal att 

analysera. Jag upplever att BL Administrations använder är en relativt homogen grupp. 

Däremot har jag vunnit mycket kunskap gällande utformning av enkätfrågor och 

utformningen av dessa. Till nästa gång har jag lärt mig hur jag ska formulera frågorna för att 

få fylligare och mer utförliga svar. 

 

En studie som hade varit intressant att följa upp denna med är runt de kunder som anser att de 

själva har dåliga kunskaper kring bokföring. Vilken kunskap önskar de att de besatt för att 

känna sig trygga i sitt arbete? Information om detta hade kanske kunnat skapa merförsäljning 

för företaget i form av kurser, böcker och liknande. Skulle kunderna vilja ha personliga 

säljbesök? Det skulle även vara intressant att gå vidare med vilka ytterligare 

supportfunktioner kunderna är intresserade av. En eventuell chatfunktion eller ett forum är 

alternativ som skulle vara möjliga. 

 

Ett annat alternativ hade varit att gå ännu djupare på supportfunktionerna som många av 

kunderna uppgav att de använde sig av. Hur upplever de bemötandet i supporten och 

liknande? Detta hade säkerligen varit både intressant och utvecklande för personalen i 

företaget. 
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Bilaga 1 

 
E-post som bifogats till enkäterna 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Clara Bergius och jag är student på ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Under vårterminen skriver jag mitt examensarbete i företagsekonomi och har valt att göra den 

i samarbete med Björn Lundén Information. Då jag vet att du är en användare av deras 

ekonomisystem BL Administration skulle jag bli väldigt glad om du ville hjälpa mig att fylla i 

en kundundersökning gällande just BL Administration. Enkäten är bara ett musklick bort och 

tar cirka två minuter att genomföra. Bland de inskickade enkäterna kommer tio stycken 

belönas med en valfri bok från Björn Lundén Information som tack för hjälpen! 

 

Klicka här för att komma till enkäten, fungerar det inte att klicka, kopiera och klistra in i ett 

nytt fönster: 

 

http://212.247.233.67/phpESP/public/survey.php?name=BL_Information  

 
Har du några funderingar får du gärna kontakta mig på 0707-xxxxxxx 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Clara Bergius 

Ljusdal 
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Bilaga 2  
 

 Enkätundersökning 

 

1. Sköter du bokföringen enbart med hjälp av BL Administration?  

Ja   

Nej   

 

 

2. Om nej, vilka andra hjälpmedel använder du dig av? 

 

3. Har du stött på några svårigheter när du arbetat i programmet? 

Ja   

Nej   

 

4. Om ja, vilka? 

 

5. När du stöter på en svårighet i bokföringen/programmet, vilket av följande 

hjälpmedel använder du dig av först? 

Faktahjälpen (e-böckerna)   

Supporten   

Manualen   

Övrigt   

 

6. Känner du till konteringsguiden som finns i programmet? 

Ja   

Nej   

 

7. Använder du dig av konteringsguiden? 

Ja   

Nej   
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8. Använder du dig av faktahjälpen (e-böckerna)? 

Ja   

Nej   

 

 

9. Använder du manualen? 

Ja   

Nej   

 

10. Gör du årsbokslutet själv? 

Ja   

Nej   

 

11. Om nej, varför lämnar du bort bokslutsarbetet? 

 

12. Till vem lämnar du bort bokslutsarbetet? 

 

13. Vill du delta i utlottningen av valfri bok från Björn Lundén Information? Fyll i din 

mailadress i fältet nedan. Tack för din hjälp! 
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